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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 
Nr. 573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND)
(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2019)0620),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 149. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0117/2019),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 30. oktobra 
atzinumu1,

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tīkls tiecas stiprināt valstu 
nodarbinātības dienestu (VND) spējas, 
efektivitāti un lietderīgumu, nodrošinot 

(2) Tīkls tiecas stiprināt valstu 
nodarbinātības dienestu (VND) spējas, 
efektivitāti un lietderīgumu, nodrošinot 

1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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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.

platformu, ko izmantot, lai Eiropas līmenī 
salīdzinātu to sniegumu, apzinātu labas 
prakses piemērus un izveidotu savstarpējas 
mācīšanās sistēmu nolūkā aktīvi atbalstīt 
nodarbinātību un pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātību. 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. 2

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 sadarboties 
ar citām darba tirgus ieinteresētajām 
personām, jo īpaši ar Savienības aģentūrām 
nodarbinātības, sociālās politikas un 
izglītības un apmācības jomā, kā arī ar 
sociālajiem partneriem, lai sekmētu 
sinerģijas un vajadzības gadījumā 
nodrošinātu konsekventu politikas satvaru.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2014/ES
1. apsvērums

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1) Lēmuma 1. apsvērumu aizstāj ar 
šādu:

(1) Ar 2010. gada 17. jūnija 
secinājumiem Eiropadome pieņēma 

“(1) Līguma par Eiropas Savienību 3. 
pantā kā viens no mērķiem, kas saistīti ar 
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“Eiropa 2020 – stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” 
(stratēģija “Eiropa 2020”). Eiropadome 
aicināja mobilizēt visus Savienības 
instrumentus un politikas jomas, lai 
veicinātu kopējo mērķu sasniegšanu, un 
aicināja dalībvalstis nodrošināt labāk 
koordinētu rīcību. Valstu nodarbinātības 
dienestiem (VND) ir būtiska loma 
centienos sasniegt stratēģijas “Eiropa 
2020” nodarbinātības līmeņa 
pamatmērķi, proti, līdz 2020. gadam 75 % 
sievietēm un vīriešiem vecumā no 20 līdz 
64 gadiem, jo īpaši samazinot jauniešu 
bezdarbu.

iekšējā tirgus izveidi, ir ilgtspējīga 
attīstība, kuras pamatā cita starpā ir 
pilnīga nodarbinātība un sociālais 
progress.”;

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
1. pants − 1. daļa − -1.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2014/ES
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) iekļauj šādu apsvērumu:
“(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.”;

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.b punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2014/ES
16. apsvērums
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Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1b) lēmuma 16. apsvērumu aizstāj ar 
šādu:

(16) Tīkls un tā iniciatīvas būtu 
jāfinansē no Eiropas Savienības 
Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
programmas (“EaSI”), kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 1296/2013 [5], sadaļas 
PROGRESS/nodarbinātība, 
nepārsniedzot Eiropas Parlamenta un 
Padomes noteiktās apropriācijas.

(16) Tīkls un tā iniciatīvas būtu attiecīgi 
jāfinansē saskaņā ar Savienības finanšu 
plānošanu un nebūtu jāpārsniedz Eiropas 
Parlamenta un Padomes noteiktās 
apropriācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
1. pants − 1. daļa – -1.c punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2014/ES
17. apsvērums

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1c) lēmuma 17. apsvērumu aizstāj ar 
šādu:

(17) Par projektiem, kurus izstrādā Tīkls 
vai kuri apzināti savstarpējās mācīšanās 
pasākumos un pēc tam īstenoti atsevišķos 
VND, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
iegūt finansējumu no Eiropas Sociālā 
fonda (ESF), Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) un pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”, Savienības Pētniecības 
un inovācijas pamatprogrammas (2014.–
2020. gads), kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1291/2013 [6].

(17) Par projektiem, kurus izstrādā Tīkls 
vai kuri apzināti savstarpējās mācīšanās 
pasākumos un pēc tam īstenoti atsevišķos 
VND, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
iegūt finansējumu no attiecīgajām 
Savienības programmām.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

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, tādējādi atbalstot:

Or. en

Grozījums Nr. 8

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 un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķu (ANO IAM) 
īstenošanu;”;

Or. en

Grozījums Nr. 9

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

Or. en

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) lēmuma 3. panta 1. punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu:
“ca) dzimumu līdztiesību;”;

Or. en

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2d) lēmuma 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā iekļauj šādu punktu:
“iiia) karjeras konsultācijas un 
apmācība;”;

Or. en
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Grozījums Nr. 12

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, bezdarba 
novēršanu un darba meklētāju 
nodarbināmību;

Or. en

Grozījums Nr. 13

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

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

f) pieņem un īsteno savu gada darba 
programmu, kurā izklāstītas tā darba 
metodes, sasniedzamie rezultāti un sīka 
informācija par salīdzinošās mācīšanās 
ieviešanu;

f) pieņem un īsteno savu gada darba 
programmu, kurā izklāstītas tā darba 
metodes, sasniedzamie rezultāti un sīka 
informācija par salīdzinošās mācīšanās 
ieviešanu, kā arī izplatīšanas un 
sadarbības stratēģijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 14

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

(3b) 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, 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 15

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 

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

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. 16

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2014/ES
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) lēmuma 6. panta 5. punktu aizstāj 
ar šādu:

5. Valdei palīdz sekretariāts, ko 
nodrošina Komisija un kas atrodas 
Komisijā. Sekretariāts sadarbībā ar 
priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 
vietniekiem sagatavo Valdes sanāksmes, 
Tīkla gada darba programmu un gada 
pārskatu. Sekretariāts cieši sadarbojas ar 
EMCO sekretariātu.

5. Valdei palīdz sekretariāts, ko 
nodrošina Komisija un kas atrodas 
Komisijā. Sekretariāts sadarbībā ar 
priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 
vietniekiem sagatavo Valdes sanāksmes, 
Tīkla gada darba programmu un gada 
pārskatu. Sekretariāts cieši sadarbojas ar 
EMCO sekretariātu, lai koordinētu 
iniciatīvas starp Tīklu un EMCO.

Or. en


