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Grozījums Nr. 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 9. pantu 
Savienībai, izstrādājot un īstenojot savu 
politiku un darbības, jāņem vērā prasības, 
kas saistītas ar augsta līmeņa 
nodarbinātības veicināšanu, atbilstīgas 
sociālās aizsardzības nodrošināšanu, 
sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī 
augsta līmeņa izglītības, mācību un 
cilvēku veselības aizsardzības 
nodrošināšanu. Tīklam būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm un Savienībai izstrādāt 
nodarbinātības politiku un darbības, kas 
paredzētas, lai sasniegtu augstāko sociālā 
taisnīguma un aizsardzības līmeni un 
cīnītos pret sociālo atstumtību un visiem 
diskriminācijas veidiem.

Or. it

Grozījums Nr. 18
Mounir Satouri

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 9. pants attiecas uz 
augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, kas ir viens no mērķiem, 
kurš jāņem vērā, nosakot un īstenojot 
Savienības politiku un darbības. VND 
tīkla darbs būtu jābalsta uz LESD 
9. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tīkls tiecas stiprināt valstu 
nodarbinātības dienestu (VND) spējas, 
efektivitāti un lietderīgumu, nodrošinot 
platformu, ko izmantot, lai Eiropas līmenī 
salīdzinātu to sniegumu, apzinātu labas 
prakses piemērus un izveidotu savstarpējas 
mācīšanās sistēmu. Paredzēts, ka ar tā 
palīdzību valstu nodarbinātības dienestiem 
būs plašākas iespējas izstrādāt inovatīvu, 
ar pierādījumiem pamatotu politiku 
atbilstīgi attiecīgajām Savienības politikas 
iniciatīvām.

(2) Tīkls tiecas stiprināt valstu 
nodarbinātības dienestu (VND) spējas, 
efektivitāti un lietderīgumu, nodrošinot 
platformu, ko izmantot, lai Eiropas līmenī 
salīdzinātu to sniegumu, apzinātu labas 
prakses piemērus un izveidotu savstarpējas 
mācīšanās sistēmu. Tā mērķis ir arī radīt 
valstu nodarbinātības dienestiem plašākas 
iespējas sekmēt Līguma par Eiropas 
Savienību (LES) 3. pantā minēto pilnīgas 
nodarbinātības un sociālā progresa 
mērķu sasniegšanu, veicinot atbilstību 
attiecīgo Savienības politikas iniciatīvu 
mērķiem un dalībvalstu un Savienības 
centieniem uzlabot koordinēto 
nodarbinātības stratēģiju un izstrādāt 
inovatīvu, uz pierādījumiem balstītu 
politiku.

Or. it

Grozījums Nr. 20
Stefania Zambelli

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tīkls tiecas stiprināt valstu 
nodarbinātības dienestu (VND) spējas, 
efektivitāti un lietderīgumu, nodrošinot 
platformu, ko izmantot, lai Eiropas līmenī 
salīdzinātu to sniegumu, apzinātu labas 
prakses piemērus un izveidotu savstarpējas 
mācīšanās sistēmu. Paredzēts, ka ar tā 
palīdzību valstu nodarbinātības dienestiem 

(2) Tīkls tiecas stiprināt valstu 
nodarbinātības dienestu (VND) spējas, 
efektivitāti un lietderīgumu, nodrošinot 
platformu, ko izmantot, lai Eiropas līmenī 
salīdzinātu to sniegumu, apzinātu labas 
prakses piemērus un izveidotu savstarpējas 
mācīšanās sistēmu. Paredzēts, ka ar tā 
palīdzību valstu nodarbinātības dienestiem 
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būs plašākas iespējas izstrādāt inovatīvu, ar 
pierādījumiem pamatotu politiku atbilstīgi 
attiecīgajām Savienības politikas 
iniciatīvām.

būs plašākas iespējas izstrādāt inovatīvu, ar 
pierādījumiem pamatotu politiku.

Or. it

Grozījums Nr. 21
Mounir Satouri

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tīkls tiecas stiprināt valstu 
nodarbinātības dienestu (VND) spējas, 
efektivitāti un lietderīgumu, nodrošinot 
platformu, ko izmantot, lai Eiropas līmenī 
salīdzinātu to sniegumu, apzinātu labas 
prakses piemērus un izveidotu savstarpējas 
mācīšanās sistēmu. Paredzēts, ka ar tā 
palīdzību valstu nodarbinātības dienestiem 
būs plašākas iespējas izstrādāt inovatīvu, ar 
pierādījumiem pamatotu politiku atbilstīgi 
attiecīgajām Savienības politikas 
iniciatīvām.

(2) Tīkls tiecas stiprināt valstu 
nodarbinātības dienestu (VND) spējas, 
pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un 
lietderīgumu, nodrošinot platformu, ko 
izmantot, lai Eiropas līmenī salīdzinātu to 
sniegumu, apzinātu labas prakses piemērus 
un izveidotu savstarpējas mācīšanās 
sistēmu nolūkā aktīvi atbalstīt kvalitatīvu 
nodarbinātību, pienācīgas kvalitātes un 
iekļaujošas darbvietas un tādas jomas ar 
lielu nodarbinātības potenciālu kā zaļā 
nodarbinātība. Paredzēts, ka ar tā 
palīdzību valstu nodarbinātības dienestiem 
būs plašākas iespējas izstrādāt inovatīvu, ar 
pierādījumiem pamatotu politiku atbilstīgi 
attiecīgajām Savienības politikas 
iniciatīvām.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Sara Skyttedal

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tīkls tiecas stiprināt valstu 
nodarbinātības dienestu (VND) spējas, 

(2) Tīkls tiecas stiprināt valstu 
nodarbinātības dienestu (VND) spējas, 
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efektivitāti un lietderīgumu, nodrošinot 
platformu, ko izmantot, lai Eiropas līmenī 
salīdzinātu to sniegumu, apzinātu labas 
prakses piemērus un izveidotu savstarpējas 
mācīšanās sistēmu. Paredzēts, ka ar tā 
palīdzību valstu nodarbinātības dienestiem 
būs plašākas iespējas izstrādāt inovatīvu, ar 
pierādījumiem pamatotu politiku atbilstīgi 
attiecīgajām Savienības politikas 
iniciatīvām.

efektivitāti un lietderīgumu, nodrošinot 
platformu, ko izmantot, lai Eiropas līmenī 
salīdzinātu to sniegumu, apzinātu labas 
prakses piemērus un izveidotu savstarpējas 
mācīšanās sistēmu nolūkā sekmēt 
nodarbinātību un ilgtspējīgas darbvietas 
ilgtermiņā. Paredzēts, ka ar tā palīdzību 
valstu nodarbinātības dienestiem būs 
plašākas iespējas izstrādāt inovatīvu, ar 
pierādījumiem pamatotu politiku atbilstīgi 
attiecīgajām Savienības politikas 
iniciatīvām.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tīkls tiecas stiprināt valstu 
nodarbinātības dienestu (VND) spējas, 
efektivitāti un lietderīgumu, nodrošinot 
platformu, ko izmantot, lai Eiropas līmenī 
salīdzinātu to sniegumu, apzinātu labas 
prakses piemērus un izveidotu savstarpējas 
mācīšanās sistēmu. Paredzēts, ka ar tā 
palīdzību valstu nodarbinātības dienestiem 
būs plašākas iespējas izstrādāt inovatīvu, ar 
pierādījumiem pamatotu politiku atbilstīgi 
attiecīgajām Savienības politikas 
iniciatīvām.

(2) Tīkls tiecas modernizēt valstu 
nodarbinātības dienestus (VND) un 
stiprināt to spējas, efektivitāti un 
lietderīgumu, nodrošinot platformu, ko 
izmantot, lai Eiropas līmenī salīdzinātu to 
sniegumu, apzinātu labas prakses piemērus 
un izveidotu savstarpējas mācīšanās 
sistēmu. Paredzēts, ka ar tā palīdzību valstu 
nodarbinātības dienestiem būs plašākas 
iespējas izstrādāt inovatīvu, uz nākotni 
vērstu un ar pierādījumiem pamatotu 
politiku atbilstīgi attiecīgajām Savienības 
politikas iniciatīvām.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tīkls ir bijis galvenais elements, 
kas mudinājis dalībvalstis paplašināt 
sadarbību VND atbildības jomās, kā arī 
sekmējis VND modernizāciju un 
stiprināšanu. Lēmuma Nr. 573/2014/ES 
īstenošanas gaitas novērtējums liecina, ka 
Tīkla ietekme ir bijusi pozitīva, un tajā 
izklāstīta pieredze un atziņas, kas gūtas, 
īstenojot dažādus pasākumus.

(3) Tīkls ir bijis galvenais elements, 
kas mudinājis dalībvalstis paplašināt 
sadarbību VND atbildības jomās, kā arī 
sekmējis VND modernizāciju un 
stiprināšanu. Lēmuma Nr. 573/2014/ES 
īstenošanas gaitas novērtējums liecina, ka 
Tīkla ietekme ir bijusi pozitīva, un tajā 
izklāstīta pieredze un atziņas, kas gūtas, 
īstenojot dažādus pasākumus. Iegūstot 
juridisko leģitimitāti, ir palielinājušās 
Eiropas valstu nodarbinātības dienestu 
tīkla spējas, un tas ir izstrādājis 
inovatīvus, uz pierādījumiem balstītus 
pasākumus nodarbinātības politikas 
īstenošanai.

__________________ __________________
16 Komisijas dienestu darba 
dokuments SWD(2019) 1350.

16 Komisijas dienestu darba 
dokuments SWD(2019) 1350.

Or. pl

Grozījums Nr. 25
Stefania Zambelli

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai tīklu padarītu efektīvāku, 
vienlaikus būtu jāreformē valstu 
nodarbinātības centri, pilnībā digitalizējot 
pakalpojumus un nodrošinot 
darbiniekiem atbilstošu apmācību.

Or. it

Grozījums Nr. 26
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai nostiprinātu līdz šim gūto 
rezultātu sniegtās priekšrocības un vēl 
vairāk sekmētu VND savstarpējo 
sadarbību, Tīkla izveides laikposms būtu 
jāpagarina līdz 2027. gada 31. decembrim.

(4) Lai nostiprinātu līdz šim gūto 
rezultātu sniegtās priekšrocības, kā arī 
paplašinātu, stiprinātu un konsolidētu 
VND iniciatīvas, modernizētu valstu 
nodarbinātības dienestus un dotu tiem 
iespēju efektīvi un saskaņoti darboties, 
Tīkla izveides laikposms būtu jāpagarina 
līdz 2027. gada 31. decembrim.

Or. pl

Grozījums Nr. 27
Mounir Satouri

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai nostiprinātu līdz šim gūto 
rezultātu sniegtās priekšrocības un vēl 
vairāk sekmētu VND savstarpējo 
sadarbību, Tīkla izveides laikposms būtu 
jāpagarina līdz 2027. gada 
31. decembrim.

(4) Lai nostiprinātu līdz šim gūto 
rezultātu sniegtās priekšrocības un vēl 
vairāk sekmētu VND savstarpējo 
sadarbību, Tīklam būtu jākļūst par 
pastāvīgu struktūru.

Or. en

Pamatojums

VND tīklam būtu jākļūst par pastāvīgu struktūru, līdz ES nolems, ka tas vairs nav vajadzīgs. 
Ir iespējams veikt atjauninājumus un pielāgojumus tīkla darbībā, bet pastāvīga struktūra ļaus 
veikt labāku ilgtermiņa stratēģisko plānošanu.

Grozījums Nr. 28
Jeroen Lenaers

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Tīklam būtu jāveicina ciešāka 
savu dalībnieku sadarbība un jāizstrādā 
kopīgas iniciatīvas, kuru mērķis būtu 
informācijas un paraugprakses apmaiņa 
visās VND darbības jomās, salīdzinoša 
analīze un konsultācijas, kā arī 
novatorisku iniciatīvu sekmēšana 
attiecībā uz iekārtošanu darbā. Šajā 
sakarībā īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
VND sadarbībai sociālo pabalstu eksporta 
jomā. Šā tīkla izveide ļaus veikt 
iekļaujošu, uz pierādījumiem balstītu un 
uz sniegumu orientētu visu VND 
salīdzinājumu, lai varētu apzināt 
paraugpraksi to darbības jomās, veicinot 
labāku nodarbinātības pakalpojumu 
izstrādi un sniegšanu to konkrētajās 
kompetences jomās. Tīkla iniciatīvām 
būtu jāuzlabo VND efektivitāte un 
jāveicina publiskā finansējuma efektīvāka 
izmantošana. Tīklam būtu arī 
jāsadarbojas ar citiem nodarbinātības 
pakalpojumu sniedzējiem.

Or. nl

Grozījums Nr. 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tīkla darbības turpināšana 
palīdzētu īstenot Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru, kurā viens no principiem ir aktīvs 
atbalsts nodarbinātībai. Tādējādi būtu arī 
jāpalīdz sasniegt Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmas 2030. gadam 8. mērķi, 
sekmējot iekļaujošu un ilgtspējīgu 
izaugsmi, nodarbinātību un pienācīgu 

(5) Komisija savā 2019. gada 
11. decembra paziņojumā par Eiropas 
zaļo kursu ir pārformulējusi savu 
apņemšanos jaunā veidā risināt klimata 
pārmaiņu izraisītās problēmas, paziņojot, 
ka visām Savienības darbībām un 
politikas virzieniem būtu jāveicina 
Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšana. 
Tāpēc Tīkla darbības turpināšanai būtu 
jāstiprina nodarbinātības pasākumi un 
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darbu ikvienam. politikas virzieni, kas veicina Eiropas zaļā 
kursa īstenošanu, palīdzot paātrināt 
pāreju uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku un padarot šo pāreju taisnīgu 
un iekļaujošu visiem, cenšoties garantēt 
pilnīgu nodarbinātību un tāda pienācīgas 
kvalitātes darba pieejamību, kas 
nodrošina pienācīgu atalgojumu un 
jebkurā gadījumā aizsardzību pret 
nabadzību, un veicinot vides ilgtspēju un 
veselības aizsardzību un drošību darbā. 
Tīkla darbības turpināšana palīdzētu arī 
īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kurā 
viens no principiem ir aktīvs atbalsts 
nodarbinātībai, un sekmēt Ilgtspējīgas 
attīstības programmā 2030. gadam 
izvirzītos ilgtspējīgas attīstības mērķus, jo 
īpaši attīstības mērķi Nr. 8.

Or. it

Grozījums Nr. 30
Stefania Zambelli

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tīkla darbības turpināšana 
palīdzētu īstenot Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru, kurā viens no principiem ir aktīvs 
atbalsts nodarbinātībai. Tādējādi būtu arī 
jāpalīdz sasniegt Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmas 2030. gadam 8. mērķi, 
sekmējot iekļaujošu un ilgtspējīgu 
izaugsmi, nodarbinātību un pienācīgu 
darbu ikvienam.

(5) Tīkla darbības turpināšana 
palīdzētu īstenot valstu nodarbinātības 
politiku, iekļaujošu un ilgtspējīgu 
ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību un 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātību 
visiem iedzīvotājiem.

Or. it

Grozījums Nr. 31
Sara Skyttedal
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Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tīkla darbības turpināšana 
palīdzētu īstenot Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru, kurā viens no principiem ir aktīvs 
atbalsts nodarbinātībai. Tādējādi būtu arī 
jāpalīdz sasniegt Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmas 2030. gadam 8. mērķi, 
sekmējot iekļaujošu un ilgtspējīgu 
izaugsmi, nodarbinātību un pienācīgu 
darbu ikvienam.

(5) Tīkla darbības turpināšana 
palīdzētu īstenot Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru, kurā viens no principiem ir aktīvs 
atbalsts nodarbinātībai. Tādējādi būtu arī 
jāpalīdz sasniegt Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmas 2030. gadam 8. mērķi, 
sekmējot iekļaujošu un ilgtspējīgu 
ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību un 
pienācīgu darbu ikvienam, apkarojot darba 
tirgū vērojamās neatbilstības un 
atvieglojot darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvību.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Mounir Satouri

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tīkla darbības turpināšana 
palīdzētu īstenot Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru, kurā viens no principiem ir aktīvs 
atbalsts nodarbinātībai. Tādējādi būtu arī 
jāpalīdz sasniegt Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmas 2030. gadam 8. mērķi, 
sekmējot iekļaujošu un ilgtspējīgu 
izaugsmi, nodarbinātību un pienācīgu 
darbu ikvienam.

(5) Tīkla darbības turpināšana 
palīdzētu īstenot Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru, kurā viens no principiem ir aktīvs 
atbalsts nodarbinātībai. Tādējādi būtu arī 
jāpalīdz sasniegt Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmas 2030. gadam 8. mērķi, 
sekmējot iekļaujošu un ilgtspējīgu 
izaugsmi, nodarbinātību un pienācīgu 
darbu ikvienam, kā arī sociāli taisnīgu 
pāreju uz zaļo ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen
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Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tīklam būtu jāturpina veidot 
sadarbību un saziņu ar citām darba tirgus 
ieinteresētajām personām, lai sekmētu to 
savstarpējās sinerģijas, jo īpaši sadarbību 
ar Savienības aģentūrām nodarbinātības, 
sociālās politikas un izglītības un 
apmācības jomā, lai nodrošinātu 
konsekventu politikas satvaru.

(6) Tīklam būtu jāturpina vēl ciešāk 
sadarboties ar attiecīgajām darba tirgus 
ieinteresētajām personām, lai sekmētu to 
savstarpējās sinerģijas, jo īpaši sadarbību 
ar Savienības aģentūrām nodarbinātības, 
sociālās politikas, dzimumu līdztiesības un 
izglītības un apmācības jomā, 
organizācijām, kas pārstāv bezdarbniekus 
vai neaizsargātu personu grupas, 
līdztiesības struktūrām, NVO, kas 
darbojas nodarbinātības, cilvēktiesību un 
taisnīgas pārejas jomā, kā arī sociālajiem 
partneriem, lai attiecīgā gadījumā 
veicinātu sinerģiju un nodrošinātu 
konsekventu politikas satvaru.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tīklam būtu jāturpina veidot 
sadarbību un saziņu ar citām darba tirgus 
ieinteresētajām personām, lai sekmētu to 
savstarpējās sinerģijas, jo īpaši sadarbību 
ar Savienības aģentūrām nodarbinātības, 
sociālās politikas un izglītības un 
apmācības jomā, lai nodrošinātu 
konsekventu politikas satvaru.

(6) Tīklam būtu jāturpina veidot 
sadarbību un saziņu ar citām darba tirgus 
ieinteresētajām personām, lai sekmētu to 
savstarpējās sinerģijas, jo īpaši sadarbību 
ar Savienības aģentūrām nodarbinātības, 
sociālās politikas un izglītības un 
apmācības jomā, lai nodrošinātu 
konsekventu politikas satvaru. Lai labāk 
reaģētu uz darba meklētāju vajadzībām, 
būtu jāsekmē sistemātiskāka un 
strukturētāka sadarbība starp VND un 
citiem pakalpojumu sniedzējiem sociālajā 
un nodarbinātības jomā.

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Anne Sander

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tīklam būtu jāturpina veidot 
sadarbību un saziņu ar citām darba tirgus 
ieinteresētajām personām, lai sekmētu to 
savstarpējās sinerģijas, jo īpaši sadarbību 
ar Savienības aģentūrām nodarbinātības, 
sociālās politikas un izglītības un 
apmācības jomā, lai nodrošinātu 
konsekventu politikas satvaru.

(6) Tīklam būtu jāturpina veidot 
sadarbību un saziņu ar citām darba tirgus 
ieinteresētajām personām, lai sekmētu to 
savstarpējās sinerģijas, jo īpaši sadarbību 
ar Savienības aģentūrām nodarbinātības, 
sociālās politikas un izglītības un 
apmācības jomā, un ar sociālajiem 
partneriem un vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām, lai sekmētu sinerģiju un 
paraugprakses apmaiņu un lai 
nodrošinātu konsekventu politikas satvaru, 
kas ir pielāgots darba tirgus vajadzībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Sara Skyttedal

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tīklam būtu jāturpina veidot 
sadarbību un saziņu ar citām darba tirgus 
ieinteresētajām personām, lai sekmētu to 
savstarpējās sinerģijas, jo īpaši sadarbību 
ar Savienības aģentūrām nodarbinātības, 
sociālās politikas un izglītības un 
apmācības jomā, lai nodrošinātu 
konsekventu politikas satvaru.

(6) Tīklam būtu jāturpina veidot 
sadarbību un saziņu ar citām darba tirgus 
ieinteresētajām personām, lai sekmētu to 
savstarpējās sinerģijas, jo īpaši ar 
privātiem un citiem nodarbinātības 
dienestiem, bet arī sadarbību ar Savienības 
aģentūrām nodarbinātības, sociālās 
politikas un izglītības un apmācības jomā, 
lai nodrošinātu konsekventu politikas 
satvaru.

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Stefania Zambelli

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tīklam būtu jāturpina veidot 
sadarbību un saziņu ar citām darba tirgus 
ieinteresētajām personām, lai sekmētu to 
savstarpējās sinerģijas, jo īpaši sadarbību 
ar Savienības aģentūrām nodarbinātības, 
sociālās politikas un izglītības un 
apmācības jomā, lai nodrošinātu 
konsekventu politikas satvaru.

(6) Tīklam būtu jāturpina veidot 
sadarbību un saziņu ar visām darba tirgus 
ieinteresētajām personām, lai sekmētu to 
savstarpējās sinerģijas, veiktu pasākumus 
pieprasījuma un piedāvājuma 
saskaņošanai un nodrošinātu, ka darba 
tirgi ir pēc iespējas pārredzamāki un 
darbojas efektīvāk.

Or. it

Grozījums Nr. 38
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Valstu līmenī ir pienācīgi 
jāatbalsta VND loma efektīvāku 
pakalpojumu garantēšanā darba 
meklētājiem un uzņēmumiem, nodrošinot 
pietiekamus cilvēkresursus un finansiālu 
atbalstu personāla apmācībai un IT un 
tehniskajam aprīkojumam saistībā ar 
digitalizācijas radītajām iespējām un 
problēmām, mainīgajiem darba modeļiem, 
tostarp jaunajām platformu ekonomikām, 
un sociālajām un demogrāfiskajām 
norisēm.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Mounir Satouri
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Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Savienības finansiālais atbalsts 
Tīklam būtu jādara pieejams saskaņā ar 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam.

(7) Būtu jādara pieejams Savienības 
finansiālais atbalsts Tīklam.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Mounir Satouri

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo uz laikposmu līdz 2027. gada 
31. decembrim tiek izveidots Savienības 
mēroga valstu nodarbinātības dienestu 
(VND) tīkls (“Tīkls”).

Ar šo tiek izveidots Savienības mēroga 
valstu nodarbinātības dienestu (VND) tīkls 
(“Tīkls”). Eiropas Parlaments un Padome 
pārskata Tīkla izveidi, ņemot vērā 
10. pantā minētos Komisijas 
novērtējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Mounir Satouri

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
3. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā lēmuma mērķis ir ar Tīkla palīdzību 
VND atbildības jomās veicināt dalībvalstu 
sadarbību nodarbinātības jomā, lai sekmētu 
Savienības nodarbinātības politikas 

Šā lēmuma mērķis ir ar Tīkla palīdzību 
VND atbildības jomās veicināt dalībvalstu 
sadarbību nodarbinātības jomā, lai sekmētu 
Savienības nodarbinātības un sociālās 
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īstenošanu. Tas arī palīdzēs īstenot 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, tādējādi 
atbalstot:

politikas īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Stefania Zambelli

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
3. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā lēmuma mērķis ir ar Tīkla palīdzību 
VND atbildības jomās veicināt dalībvalstu 
sadarbību nodarbinātības jomā, lai sekmētu 
Savienības nodarbinātības politikas 
īstenošanu. Tas arī palīdzēs īstenot 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, tādējādi 
atbalstot:

Šā lēmuma mērķis ir ar Tīkla palīdzību 
VND atbildības jomās veicināt dalībvalstu 
sadarbību nodarbinātības jomā, lai sekmētu 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
īstenošanu, tādējādi atbalstot:

Or. it

Grozījums Nr. 43
Ádám Kósa

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
3. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Šā lēmuma mērķis ir ar Tīkla palīdzību 
VND atbildības jomās veicināt dalībvalstu 
sadarbību nodarbinātības jomā, lai sekmētu 
Savienības nodarbinātības politikas 
īstenošanu. Tas arī palīdzēs īstenot 

“Šā lēmuma mērķis ir ar Tīkla palīdzību 
VND atbildības jomās veicināt dalībvalstu 
sadarbību nodarbinātības jomā, lai sekmētu 
Savienības nodarbinātības politikas 
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Eiropas sociālo tiesību pīlāru un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, tādējādi 
atbalstot:”

īstenošanu, tādējādi atbalstot:”

Or. hu

Grozījums Nr. 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
3. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā lēmuma mērķis ir ar Tīkla palīdzību 
VND atbildības jomās veicināt dalībvalstu 
sadarbību nodarbinātības jomā, lai sekmētu 
Savienības nodarbinātības politikas 
īstenošanu. Tas arī palīdzēs īstenot Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, tādējādi atbalstot:

Šā lēmuma mērķis ir ar Tīkla palīdzību 
VND atbildības jomās veicināt dalībvalstu 
sadarbību nodarbinātības jomā, lai sekmētu 
Savienības nodarbinātības politikas 
īstenošanu, Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
īstenošanu, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu 
sasniegšanu un ātru, taisnīgu un 
iekļaujošu pāreju uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku, tādējādi atbalstot:”

Or. it

Grozījums Nr. 45
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
3. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā lēmuma mērķis ir ar Tīkla palīdzību 
VND atbildības jomās veicināt dalībvalstu 
sadarbību nodarbinātības jomā, lai sekmētu 
Savienības nodarbinātības politikas 
īstenošanu. Tas arī palīdzēs īstenot Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 

Šā lēmuma mērķis ir ar Tīkla palīdzību 
VND atbildības jomās veicināt dalībvalstu 
sadarbību nodarbinātības jomā, lai sekmētu 
Savienības nodarbinātības politikas 
īstenošanu. Tas arī palīdzēs īstenot Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra principus, sasniegt 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
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mērķus, tādējādi atbalstot: ilgtspējīgas attīstības mērķus, jo īpaši 1., 
4., 5., 8., 10. un 13. ilgtspējīgas attīstības 
mērķi, un īstenot Eiropas zaļo kursu, 
tādējādi atbalstot:

Or. en

Grozījums Nr. 46
Sara Skyttedal

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
3. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā lēmuma mērķis ir ar Tīkla palīdzību 
VND atbildības jomās veicināt dalībvalstu 
sadarbību nodarbinātības jomā, lai sekmētu 
Savienības nodarbinātības politikas 
īstenošanu Tas arī palīdzēs īstenot Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, tādējādi atbalstot:

Šā lēmuma mērķis ir ar Tīkla palīdzību 
VND atbildības jomās veicināt dalībvalstu 
sadarbību nodarbinātības jomā, lai sekmētu 
Savienības nodarbinātības politikas 
īstenošanu Tas arī palīdzēs īstenot Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra attiecīgos principus 
un mērķus un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, tādējādi atbalstot:

Or. en

Grozījums Nr. 47
Jordi Cañas

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2014/ES
3. pants – 1. daļa – a punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2a) lēmuma 3. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

a) neaizsargātākās sociālās grupas ar 
augstu bezdarba līmeni, jo īpaši vecāka 
gadagājuma darba ņēmējus un jauniešus, 

“a) visas neaizsargātās sociālās grupas 
ar augstu bezdarba līmeni, jo īpaši vecāka 
gadagājuma darba ņēmējus un jauniešus, 
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kuri nav iesaistīti ne izglītībā, ne 
nodarbinātībā, nedz arī apmācībā;

kuri nav iesaistīti ne izglītībā, ne 
nodarbinātībā, nedz arī apmācībā, un 
personas ar invaliditāti, jo īpaši sievietes 
un meitenes, kuras saskaras ar multiplu 
un krustenisku diskrimināciju gan 
dzimuma, gan invaliditātes dēļ;”

Or. en

Grozījums Nr. 48
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2014/ES
3. pants – 1. daļa – a punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2a) lēmuma 3. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

a) neaizsargātākās sociālās grupas ar 
augstu bezdarba līmeni, jo īpaši vecāka 
gadagājuma darba ņēmējus un jauniešus, 
kuri nav iesaistīti ne izglītībā, ne 
nodarbinātībā, nedz arī apmācībā;

“a) visas neaizsargātās sociālās grupas 
ar augstu bezdarba līmeni, jo īpaši vecāka 
gadagājuma darba ņēmējus un jauniešus, 
kuri nav iesaistīti ne izglītībā, ne 
nodarbinātībā, nedz arī apmācībā, un 
personas ar invaliditāti;”

Or. en

Grozījums Nr. 49
Mounir Satouri

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2014/ES
3. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) lēmuma 3. panta 1. punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu:
“aa) Eiropas sociālo tiesību pīlāra, 
Eiropas zaļā jaunā kursa un Apvienoto 
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Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas 
attīstības mērķu (ANO IAM) īstenošanu;”

Or. en

Grozījums Nr. 50
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2014/ES
3. pants – 1. daļa – b punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2a) lēmuma 3. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

b) pienācīgas kvalitātes un ilgtspējīgu 
nodarbinātību;

b) pienācīgas kvalitātes un ilgtspējīgu 
nodarbinātību, kas garantē personu 
ekonomisko un sociālo tiesību pilnīgu 
ievērošanu, visaptverošu vides aizsardzību 
un veselības un drošību darbā;

Or. it

Grozījums Nr. 51
Mounir Satouri

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2014/ES
3. pants – 1. daļa – c punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2b) lēmuma 3. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

c) darba tirgu labāku darbību ES; “c) darba tirgu labāku darbību un 
iekļautību;”

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Sara Skyttedal

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2014/ES
3. pants – 1. daļa – d punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2a) lēmuma 3. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

d) prasmju trūkuma apzināšanu un 
informācijas sniegšanu par tā apjomu un 
jomu, kā arī labākas atbilstības 
nodrošināšanu darba meklētāju prasmju un 
darba devēju vajadzību starpā;

“d) prasmju trūkuma apzināšanu un 
informācijas sniegšanu par tā apjomu un 
jomu, kā arī labākas atbilstības 
nodrošināšanu darba meklētāju prasmju un 
darba devēju vajadzību starpā, organizējot 
darba devējiem paredzētu profesionālo 
apmācību;”

Or. en

Grozījums Nr. 53
Mounir Satouri

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2014/ES
3. pants – 1. daļa – f punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2c) lēmuma 3. panta 1. punkta 
f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

f) lielāku brīvprātīgu ģeogrāfisko un 
profesionālo mobilitāti uz taisnīgiem 
pamatiem, lai apmierinātu darba tirgu 
specifiskās vajadzības;

“f) lielāku brīvprātīgu ģeogrāfisko un 
profesionālo mobilitāti, ņemot vērā 
individuālus apstākļus, lai nodrošinātu 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātības 
vajadzības;”

Or. en

Grozījums Nr. 54
Jeroen Lenaers
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Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2014/ES
4. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) lēmuma 4. panta 1. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:
“-a) “veicināt VND sadarbību un 
paraugprakses apmaiņu attiecībā uz 
sociālo pabalstu eksportu;”

Or. nl

Grozījums Nr. 55
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2014/ES
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2b) lēmuma 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu:

i) ieguldījums bezdarba mazināšanā 
visās vecuma grupās un neaizsargātās 
grupās;

“i) ieguldījums bezdarba mazināšanā 
visās vecuma un dzimuma grupās un visās 
neaizsargātās grupās;”

Or. en

Grozījums Nr. 56
Mounir Satouri

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2014/ES
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) lēmuma 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā iekļauj šādu punktu:
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“iiia) karjeras konsultācijas un 
apmācība, jo īpaši attiecībā uz videi 
draudzīgām darbvietām un taisnīgu 
pāreju;”

Or. en

Grozījums Nr. 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sekmē VND modernizāciju un 
stiprināšanu galvenajās jomās saskaņā ar 
Savienības nodarbinātības politiku, 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem;

c) sekmē VND modernizāciju un 
stiprināšanu galvenajās jomās, veicinot 
Savienības mērķu sasniegšanu attiecībā 
uz pilnīgu nodarbinātību un sociālo 
progresu, nodarbinātības politikas 
saskaņotību ar šiem mērķiem, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra īstenošanu, 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu 
un ātru, taisnīgu un iekļaujošu pāreju uz 
klimatneitrālu aprites ekonomiku;

Or. it

Grozījums Nr. 58
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sekmē VND modernizāciju un 
stiprināšanu galvenajās jomās saskaņā ar 
Savienības nodarbinātības politiku, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 

c) sekmē VND modernizāciju un 
stiprināšanu galvenajās jomās, kas 
noteiktas Savienības nodarbinātības 
politikā, ņemot vērā Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru, ilgtspējīgas attīstības 
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mērķiem; mērķus, Eiropas zaļo kursu un iespējas un 
problēmas, ko rada digitalizācija, 
mainīgie darba modeļi, tostarp jaunās 
platformu ekonomikas, un sociālās un 
demogrāfiskās norises;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Anne Sander

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“c) sekmē VND modernizāciju un 
stiprināšanu galvenajās jomās saskaņā ar 
Savienības nodarbinātības politiku, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem;”

“c) sekmē VND modernizāciju un 
stiprināšanu galvenajās jomās saskaņā ar 
Savienības nodarbinātības politiku, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un ņemot vērā problēmas, kas 
saistītas ar tehnoloģisko un demogrāfisko 
attīstību, mainīgo darba vidi un 
vajadzīgajām kompetencēm;”

Or. fr

Grozījums Nr. 60
Mounir Satouri

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sekmē VND modernizāciju un 
stiprināšanu galvenajās jomās saskaņā ar 
Savienības nodarbinātības politiku, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem;

c) sekmē VND modernizāciju un 
stiprināšanu galvenajās jomās, ņemot vērā 
Savienības nodarbinātības politiku, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru un ANO IAM, kā arī 
problēmas, kas saistītas ar tehnoloģisko 
attīstību, mainīgo darba vidi, zaļo 
nodarbinātību, bezdarba novēršanu un 
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labāku un mērķtiecīgāku atbalstu darba 
meklētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Sara Skyttedal

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sekmē VND modernizāciju un 
stiprināšanu galvenajās jomās saskaņā ar 
Savienības nodarbinātības politiku, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem;

c) sekmē VND modernizāciju, 
racionalizāciju un stiprināšanu galvenajās 
jomās saskaņā ar Savienības un dalībvalstu 
nodarbinātības politiku, Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem, kā arī izaicinājumiem un 
iespējām saistībā ar digitalizāciju, 
globalizāciju un mainīgo darba vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Stefania Zambelli

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sekmē VND modernizāciju un 
stiprināšanu galvenajās jomās saskaņā ar 
Savienības nodarbinātības politiku, 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem;

c) sekmē VND modernizāciju un 
stiprināšanu galvenajās jomās saskaņā ar 
valstu nodarbinātības politiku;

Or. it
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Grozījums Nr. 63
Mounir Satouri

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2014/ES
4. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(3a) lēmuma 4. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

g) veicina labāko praksi attiecībā uz 
tādu jauniešu apzināšanu, kuri nav iesaistīti 
ne izglītībā, ne nodarbinātībā, nedz arī 
apmācībā, un tādu iniciatīvu izstrādi, kuras 
nodrošinātu, ka minētie jaunieši iegūst 
vajadzīgās prasmes, kas viņiem ļauj iekļūt 
un palikt darba tirgū, kā arī dalās labākajā 
praksē, kas gūta šajos jautājumos.

“g) veicina labāko praksi attiecībā uz 
ilgtermiņa bezdarbnieku un darba ņēmēju 
ar invaliditāti integrēšanu darba tirgū, kā 
arī attiecībā uz tādu jauniešu apzināšanu 
un atbalstīšanu, kuri nav iesaistīti ne 
izglītībā, ne nodarbinātībā, nedz arī 
apmācībā, un tādu iniciatīvu izstrādi, kuras 
nodrošinātu, ka minētie jaunieši iegūst 
vajadzīgās prasmes, kas viņiem ļauj iekļūt 
un palikt darba tirgū un attīstīt savas 
iemaņas, kā arī dalās labākajā praksē, kas 
gūta šajos jautājumos.”

Or. en

Grozījums Nr. 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

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2014/ES
4. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(3a) lēmuma 4. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

g) veicina labāko praksi attiecībā uz 
tādu jauniešu apzināšanu, kuri nav 
iesaistīti ne izglītībā, ne nodarbinātībā, 

“g) apzina neaizsargātās grupas darba 
tirgū, piemēram, ilgtermiņa 
bezdarbniekus, darba ņēmējus ar 
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nedz arī apmācībā, un tādu iniciatīvu 
izstrādi, kuras nodrošinātu, ka minētie 
jaunieši iegūst vajadzīgās prasmes, kas 
viņiem ļauj iekļūt un palikt darba tirgū, kā 
arī dalās labākajā praksē, kas gūta šajos 
jautājumos.

invaliditāti un NEET, un veicina labāko 
praksi un apmainās ar to attiecībā uz viņu 
integrāciju darba tirgū, tostarp sekmē 
iniciatīvas, kas vajadzības gadījumā ļauj 
iegūt jaunas prasmes.”

Or. en

Grozījums Nr. 65
Stefania Zambelli

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants

Sadarbība Sadarbība

Tīkls attīsta sadarbību ar atbilstīgām darba 
tirgus ieinteresētajām personām, tostarp ar 
citiem nodarbinātības pakalpojumu 
sniedzējiem, un vajadzības gadījumā ar 
ES aģentūrām nodarbinātības, sociālās 
politikas un izglītības un apmācības jomā, 
ar sociālajiem partneriem, organizācijām, 
kas pārstāv bezdarbniekus vai 
neaizsargātās grupas, nevalstiskām 
organizācijām, kuras darbojas 
nodarbinātības jomā, un ar vietējām un 
reģionālām iestādēm, tās iesaistot 
atbilstīgos Tīkla pasākumos un sanāksmēs 
un apmainoties ar tām ar informāciju un 
datiem.

Tīkls attīsta sadarbību ar atbilstīgām darba 
tirgus ieinteresētajām personām, tostarp ar 
citiem nodarbinātības pakalpojumu 
sniedzējiem, izglītības un apmācības 
nodrošinātājiem, sociālajiem partneriem, 
organizācijām, kas pārstāv bezdarbniekus, 
un vietējām un reģionālām iestādēm, tās 
iesaistot atbilstīgos Tīkla pasākumos un 
sanāksmēs un apmainoties ar tām ar 
informāciju un datiem.

Or. it

Grozījums Nr. 66
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
5. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants

Sadarbība Sadarbība

Tīkls attīsta sadarbību ar atbilstīgām darba 
tirgus ieinteresētajām personām, tostarp ar 
citiem nodarbinātības pakalpojumu 
sniedzējiem, un vajadzības gadījumā ar ES 
aģentūrām nodarbinātības, sociālās 
politikas un izglītības un apmācības jomā, 
ar sociālajiem partneriem, organizācijām, 
kas pārstāv bezdarbniekus vai 
neaizsargātās grupas, nevalstiskām 
organizācijām, kuras darbojas 
nodarbinātības jomā, un ar vietējām un 
reģionālām iestādēm, tās iesaistot 
atbilstīgos Tīkla pasākumos un sanāksmēs 
un apmainoties ar tām ar informāciju un 
datiem.

Tīkls attīsta sadarbību ar atbilstīgām darba 
tirgus ieinteresētajām personām, tostarp ar 
attiecīgajiem valsts nodarbinātības 
dienestiem trešās valstīs, kas nav EEZ 
dalībvalstis, citiem nodarbinātības 
pakalpojumu sniedzējiem un sociālajiem 
partneriem, un vajadzības gadījumā ar ES 
aģentūrām nodarbinātības, sociālās 
politikas, dzimumu līdztiesības un 
izglītības un apmācības jomā, ar 
organizācijām, kas pārstāv bezdarbniekus 
vai neaizsargātās grupas, līdztiesības 
iestādēm, nevalstiskām organizācijām, 
kuras darbojas nodarbinātības, 
cilvēktiesību un taisnīgas pārejas jomā, un 
ar vietējām un reģionālām iestādēm, tās 
iesaistot atbilstīgos Tīkla pasākumos un 
sanāksmēs un apmainoties ar tām ar 
informāciju un datiem.

Or. en

Pamatojums

Tiek plaši ziņots par diskrimināciju nodarbinātības pakalpojumu sniegšanas jomā, tāpēc 
sadarbība ar līdztiesības iestādēm un/vai neatkarīgām cilvēktiesību organizācijām palīdzētu 
panākt nepieciešamo atbildīgo personu sensibilizāciju un nodrošinātu nediskrimināciju.

Grozījums Nr. 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

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants
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Sadarbība Sadarbība

Tīkls attīsta sadarbību ar atbilstīgām darba 
tirgus ieinteresētajām personām, tostarp ar 
citiem nodarbinātības pakalpojumu 
sniedzējiem, un vajadzības gadījumā ar ES 
aģentūrām nodarbinātības, sociālās 
politikas un izglītības un apmācības jomā, 
ar sociālajiem partneriem, organizācijām, 
kas pārstāv bezdarbniekus vai 
neaizsargātās grupas, nevalstiskām 
organizācijām, kuras darbojas 
nodarbinātības jomā, un ar vietējām un 
reģionālām iestādēm, tās iesaistot 
atbilstīgos Tīkla pasākumos un sanāksmēs 
un apmainoties ar tām ar informāciju un 
datiem.

Tīkls attīsta sadarbību ar atbilstīgām darba 
tirgus ieinteresētajām personām, tostarp ar 
citiem nodarbinātības pakalpojumu 
sniedzējiem un sociālajiem partneriem, un 
vajadzības gadījumā ar attiecīgajiem valsts 
nodarbinātības dienestiem valstīs, kas nav 
ES/EEZ dalībvalstis, ES aģentūrām 
nodarbinātības, sociālās politikas un 
izglītības un apmācības jomā, 
organizācijām, kas pārstāv bezdarbniekus 
vai neaizsargātās grupas, nevalstiskām 
organizācijām, kuras darbojas 
nodarbinātības jomā, un ar vietējām un 
reģionālām iestādēm, tās iesaistot 
atbilstīgos Tīkla pasākumos un sanāksmēs 
un apmainoties ar tām ar informāciju un 
datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants

Sadarbība Sadarbība

Tīkls attīsta sadarbību ar atbilstīgām darba 
tirgus ieinteresētajām personām, tostarp ar 
citiem nodarbinātības pakalpojumu 
sniedzējiem, un vajadzības gadījumā ar ES 
aģentūrām nodarbinātības, sociālās 
politikas un izglītības un apmācības jomā, 
ar sociālajiem partneriem, organizācijām, 
kas pārstāv bezdarbniekus vai 
neaizsargātās grupas, nevalstiskām 
organizācijām, kuras darbojas 
nodarbinātības jomā, un ar vietējām un 
reģionālām iestādēm, tās iesaistot 

Tīkls attīsta sadarbību ar atbilstīgām darba 
tirgus ieinteresētajām personām, tostarp ar 
citiem nodarbinātības un sociālo 
pakalpojumu sniedzējiem, un vajadzības 
gadījumā ar ES aģentūrām nodarbinātības, 
sociālās politikas un izglītības un 
apmācības jomā, ar sociālajiem partneriem, 
organizācijām, kas pārstāv bezdarbniekus 
vai neaizsargātās grupas, profesionālās 
apmācības organizācijām, nevalstiskām 
organizācijām, kuras darbojas 
nodarbinātības jomā, un ar vietējām un 
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atbilstīgos Tīkla pasākumos un sanāksmēs 
un apmainoties ar tām ar informāciju un 
datiem.

reģionālām iestādēm, tās iesaistot 
atbilstīgos Tīkla pasākumos un sanāksmēs 
un apmainoties ar tām ar informāciju un 
datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Sara Skyttedal

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants

Sadarbība Sadarbība

Tīkls attīsta sadarbību ar atbilstīgām darba 
tirgus ieinteresētajām personām, tostarp ar 
citiem nodarbinātības pakalpojumu 
sniedzējiem, un vajadzības gadījumā ar ES 
aģentūrām nodarbinātības, sociālās 
politikas un izglītības un apmācības jomā, 
ar sociālajiem partneriem, organizācijām, 
kas pārstāv bezdarbniekus vai 
neaizsargātās grupas, nevalstiskām 
organizācijām, kuras darbojas 
nodarbinātības jomā, un ar vietējām un 
reģionālām iestādēm, tās iesaistot 
atbilstīgos Tīkla pasākumos un sanāksmēs 
un apmainoties ar tām ar informāciju un 
datiem.

Tīkls attīsta sadarbību ar atbilstīgām darba 
tirgus ieinteresētajām personām, jo īpaši ar 
privātiem un citiem nodarbinātības 
pakalpojumu sniedzējiem, un vajadzības 
gadījumā ar ES aģentūrām nodarbinātības, 
sociālās politikas un izglītības un 
apmācības jomā, organizācijām, kas 
pārstāv bezdarbniekus vai neaizsargātās 
grupas, nevalstiskām organizācijām, kuras 
darbojas nodarbinātības jomā, un ar 
vietējām un reģionālām iestādēm, tās 
iesaistot atbilstīgos Tīkla pasākumos un 
sanāksmēs un apmainoties ar tām ar 
informāciju un datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
5. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants

Sadarbība Sadarbība

Tīkls attīsta sadarbību ar atbilstīgām darba 
tirgus ieinteresētajām personām, tostarp ar 
citiem nodarbinātības pakalpojumu 
sniedzējiem, un vajadzības gadījumā ar 
ES aģentūrām nodarbinātības, sociālās 
politikas un izglītības un apmācības jomā, 
ar sociālajiem partneriem, organizācijām, 
kas pārstāv bezdarbniekus vai 
neaizsargātās grupas, nevalstiskām 
organizācijām, kuras darbojas 
nodarbinātības jomā, un ar vietējām un 
reģionālām iestādēm, tās iesaistot 
atbilstīgos Tīkla pasākumos un sanāksmēs 
un apmainoties ar tām ar informāciju un 
datiem.

Tīkls attīsta sadarbību ar atbilstīgām darba 
tirgus ieinteresētajām personām, tostarp ar 
citiem nodarbinātības pakalpojumu 
sniedzējiem, ar ES aģentūrām 
nodarbinātības, sociālās politikas un 
izglītības un apmācības jomā, ar 
sociālajiem partneriem, organizācijām, kas 
pārstāv bezdarbniekus vai neaizsargātās 
grupas, nevalstiskām organizācijām, kuras 
darbojas nodarbinātības jomā, un ar 
vietējām un reģionālām iestādēm, tās 
iesaistot atbilstīgos Tīkla pasākumos un 
sanāksmēs un apmainoties ar tām ar 
informāciju un datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Mounir Satouri

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants 7. pants

Finansiālais atbalsts Finansiālais atbalsts

Šā lēmuma īstenošanai nepieciešamos 
vispārējos resursus attiecīgi dara pieejamus 
saskaņā ar nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam, kuras gada 
apropriācijas apstiprina Eiropas 
Parlaments un Padome, nepārsniedzot 
finanšu shēmas apmēru.

Šā lēmuma īstenošanai nepieciešamos 
vispārējos resursus dara pieejamus attiecīgi 
kā gada apropriācijas, kuras apstiprina 
Eiropas Parlaments un Padome, 
nepārsniedzot finanšu shēmas apmēru.

Or. en
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Grozījums Nr. 72
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants 7. pants

Finansiālais atbalsts Finansiālais atbalsts

Šā lēmuma īstenošanai nepieciešamos 
vispārējos resursus attiecīgi dara pieejamus 
saskaņā ar nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam, kuras gada 
apropriācijas apstiprina Eiropas Parlaments 
un Padome, nepārsniedzot finanšu shēmas 
apmēru.

Šā lēmuma īstenošanai nepieciešamos 
resursus dara pieejamus saskaņā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam, kuras gada apropriācijas 
apstiprina Eiropas Parlaments un Padome.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Mounir Satouri

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir līdz 
2027. gada 31. decembrim.

Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos 
deleģētos aktus piešķir Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Mounir Satouri
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Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants 10. pants

Pārskatīšana Pārskatīšana

Komisija līdz 2026. gada septembrim 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai iesniedz novērtējumu 
par šā lēmuma piemērošanu.

Septiņus gadus pēc šā lēmuma stāšanās 
spēkā un pēc tam ik pēc septiņiem gadiem 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
novērtējumu par šā lēmuma piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Lēmums Nr. 573/2014/ES
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants 10. pants

Pārskatīšana Pārskatīšana

Komisija līdz 2026. gada septembrim 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai iesniedz novērtējumu 
par šā lēmuma piemērošanu.

Komisija līdz 2026. gada septembrim 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai iesniedz novērtējumu 
par šā lēmuma piemērošanu. Ziņojumā 
cita starpā izvērtē to, cik lielā mērā Tīkls 
ir veicinājis 3. pantā izklāstīto mērķu 
sasniegšanu un vai tas ir sniedzis labumu 
visām iedzīvotāju grupām, tostarp 
nelabvēlīgākā situācijā esošām personām.

Or. en


