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Amandman 27
Frédéric Daerden

Prijedlog odluke
Pozivanje 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju 
Europske unije, a posebno njegov 
članak 149.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju 
Europske unije, a posebno njegove članke 
149. i 14.,

Or. fr

Amandman 28
Frédéric Daerden

Prijedlog odluke
Pozivanje 1.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

uzimajući u obzir Povelju Europske unije 
o temeljnim pravima, a posebno njene 
članke 29. i 36.,

Or. fr

Amandman 29
Phil Bennion

Prijedlog odluke
Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) Europsko je vijeće19 17. lipnja 2010. 
odobrilo prijedlog Komisije za strategiju 
Europa 2020. za zapošljavanje i pametan, 

(1) Europsko je vijeće19 17. lipnja 2010. 
odobrilo prijedlog Komisije za strategiju 
Europa 2020. za zapošljavanje i pametan, 
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održiv i uključiv rast20. Europsko vijeće 
zalagalo se za punu upotrebu 
odgovarajućih instrumenta i politika Unije 
u cilju podupiranja ostvarivanja 
zajedničkih ciljeva te je pozvalo države 
članice na usklađenije djelovanje. Javne 
službe za zapošljavanje imaju ključnu 
ulogu u ostvarivanju cilja strategije Europa 
2020. o stopi zaposlenosti od 75 % za žene 
i muškarce u dobi od 20 do 64 godine do 
2020. godine.

održiv i uključiv rast20. Europsko vijeće 
zalagalo se za punu upotrebu 
odgovarajućih instrumenta i politika Unije 
u cilju podupiranja ostvarivanja 
zajedničkih ciljeva te je pozvalo države 
članice na usklađenije djelovanje. Javne 
službe za zapošljavanje imaju ključnu 
ulogu u ostvarivanju cilja strategije Europa 
2020. o stopi zaposlenosti od 75 % za žene 
i muškarce u dobi od 20 do 64 godine do 
2020. godine, prije svega smanjenjem 
nezaposlenosti među mladima.

__________________ __________________
19 Br.: EUCO 13/10 od 17/6/2010. 19 Br.: EUCO 13/10 od 17/6/2010.
20 Komunikacija Komisije „Europa 2020. –
Strategija za pametan, održiv i uključiv 
rast”, COM(2010)2020 od 3. ožujka 2010.

20 Komunikacija Komisije „Europa 2020. –
Strategija za pametan, održiv i uključiv 
rast”, COM(2010)2020 od 3. ožujka 2010.

Or. en

Amandman 30
Frédéric Daerden

Prijedlog odluke
Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2.a) Javne službe za zapošljavanje su 
usluge od općeg gospodarskog interesa i 
kao  takve su uređene člankom 14. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije 
i člankom 36. Povelje Europske unije o 
temeljnim pravima. Osim toga, članak 29. 
Povelje Europske unije o temeljnim 
pravima navodi da „Svaka osoba ima 
pravo pristupa besplatnoj službi za 
zapošljavanje”; 

Or. fr

Amandman 31
Inês Cristina Zuber
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Prijedlog odluke
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) Vijeće je 21. listopada 2010. u skladu s 
člankom 148 stavkom 4. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije usvojilo 
smjernice za politike zapošljavanja. Ove 
integrirane smjernice pomažu državama 
članicama u definiranju njihovih 
nacionalnih programa reformi i u 
provedbi reformi. Smjernice o 
zapošljavanju oblikuju osnovu za 
preporuke za određene države koje Vijeće 
šalje državama članicama u okviru članka 
148. stavka 4. UFEU-a. U proteklim 
godinama one su uključivale posebne 
preporuke o funkcioniranju i 
kapacitetima javnih službi za 
zapošljavanje i o učinkovitosti aktivnih 
politika tržišta rada u državama 
članicama.

Briše se

Or. pt

Amandman 32
Inês Cristina Zuber

Prijedlog odluke
Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3a) U trenutnoj gospodarskoj klimi 
mobilnost radne snage stvorila je situacije 
u kojima se radnici iz gospodarski 
perifernih područja moraju iseljavati.

Or. pt

Amandman 33
Antigoni Papadopoulou
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Prijedlog odluke
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) Bilo bi korisno kad bi se te preporuke 
mogle osloniti na bolje činjenične temelje, 
povratne informacije o uspješnosti 
provedbe političkih mjera i suradnju među 
javnim službama za zapošljavanje država 
članica. Radi toga bi mreža javnih službi za 
zapošljavanje koja se uspostavlja ovom 
Odlukom trebala provoditi konkretne 
inicijative kao što su zajednički sustavi 
usporedbe s referentnim vrijednostima 
utemeljeni na dokazima, odgovarajuće 
aktivnosti razmjene znanja, uzajamna 
potpora među članovima mreže i provedba 
strateških mjera modernizacije javnih 
službi za zapošljavanje. Stručna znanja 
mreže i njezinih pojedinačnih članova 
također bi se trebala koristiti kako bi se na 
zahtjev Vijeća za zapošljavanje, socijalnu 
politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja i 
Odbora za zapošljavanje osigurali dokazi 
za razvoj politike zapošljavanja.

(4) Bilo bi korisno kad bi se te preporuke 
mogle osloniti na bolje činjenične temelje, 
povratne informacije o uspješnosti 
provedbe političkih mjera i suradnju među 
javnim službama za zapošljavanje država 
članica. Radi toga bi mreža javnih službi za 
zapošljavanje koja se uspostavlja ovom 
Odlukom trebala provoditi konkretne 
inicijative kao što su zajednički sustavi 
usporedbe s referentnim vrijednostima 
utemeljeni na dokazima, odgovarajuće 
aktivnosti razmjene znanja, uzajamna 
potpora među članovima mreže i provedba 
strateških mjera modernizacije javnih 
službi za zapošljavanje. Stručna znanja 
mreže i njezinih pojedinačnih članova 
također bi se trebala koristiti kako bi se na 
zahtjev Vijeća za zapošljavanje, socijalnu 
politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja i 
Odbora za zapošljavanje osigurali dokazi 
za razvoj politike zapošljavanja posebno 
usmjerenih na rješavanje visoke stope 
nezaposlenosti među ranjivim skupinama, 
a naročito mladima.

Or. en

Amandman 34
Heinz K. Becker

Prijedlog odluke
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) Bilo bi korisno kad bi se te preporuke 
mogle osloniti na bolje činjenične temelje, 
povratne informacije o uspješnosti 
provedbe političkih mjera i suradnju među 
javnim službama za zapošljavanje država 

(4) Bilo bi korisno kad bi se te preporuke 
mogle osloniti na bolje činjenične temelje, 
povratne informacije o uspješnosti 
provedbe političkih mjera i suradnju među 
javnim službama za zapošljavanje država 
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članica. Radi toga bi mreža javnih službi za 
zapošljavanje koja se uspostavlja ovom 
Odlukom trebala provoditi konkretne 
inicijative kao što su zajednički sustavi 
usporedbe s referentnim vrijednostima 
utemeljeni na dokazima, odgovarajuće 
aktivnosti razmjene znanja, uzajamna 
potpora među članovima mreže i provedba 
strateških mjera modernizacije javnih 
službi za zapošljavanje. Stručna znanja 
mreže i njezinih pojedinačnih članova 
također bi se trebala koristiti kako bi se na 
zahtjev Vijeća za zapošljavanje, socijalnu 
politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja i 
Odbora za zapošljavanje osigurali dokazi 
za razvoj politike zapošljavanja.

članica. Radi toga bi mreža javnih službi za 
zapošljavanje koja se uspostavlja ovom 
Odlukom trebala provoditi konkretne 
inicijative kao što su zajednički sustavi 
usporedbe s referentnim vrijednostima 
utemeljeni na dokazima, odgovarajuće 
aktivnosti razmjene znanja, uzajamna 
potpora među članovima mreže i provedba 
strateških mjera modernizacije javnih 
službi za zapošljavanje. Stručna znanja 
mreže i njezinih pojedinačnih članova 
također bi se trebala koristiti kako bi se na 
zahtjev Vijeća za zapošljavanje, socijalnu 
politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja i 
Odbora za zapošljavanje Europskog 
parlamenta i Europske komisije osigurali 
dokazi za razvoj politike zapošljavanja.

Or. de

Amandman 35
Inês Cristina Zuber

Prijedlog odluke
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) Za ove preporuke bilo bi korisno da ih 
dodatno podupiru poboljšana baza 
dokaza, povratne informacije o 
uspješnosti provedbe politika i suradnja 
između javnih službi za zapošljavanje 
država članica. U tu svrhu mreža javnih 
službi za zapošljavanje koja se treba 
uspostaviti u okviru ove Odluke trebala bi 
vršiti konkretne inicijative kao što su 
zajednički sustav referentnih vrijednosti 
utemeljen na dokazima, odgovarajuće 
zajedničke aktivnosti učenja, međusobna 
pomoć članova mreže i provedba strateških 
radnji za modernizaciju javnih službi za 
zapošljavanje. Specifična znanja mreže i 
njezinih pojedinačnih članova trebala bi se 
također, na zahtjev Vijeća za 
zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo 

(4) Mreža javnih službi za zapošljavanje 
koja se treba uspostaviti u okviru ove 
Odluke trebala bi vršiti konkretne 
inicijative kao što su zajednički sustav 
referentnih vrijednosti utemeljen na 
dokazima, odgovarajuće zajedničke 
aktivnosti učenja, međusobna pomoć 
članova mreže i provedba strateških radnji 
za modernizaciju javnih službi za 
zapošljavanje. Specifična znanja mreže i 
njezinih pojedinačnih članova trebala bi se 
također, na zahtjev Vijeća za 
zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo 
i potrošačka pitanja (EPSCO) i Vijeća za 
zapošljavanje (EMCO), koristiti za 
pružanje dokaza o razvoju politika 
zapošljavanja.



PE522.804v01-00 8/27 AM\1007889HR.doc

HR

i potrošačka pitanja (EPSCO) i Vijeća za 
zapošljavanje (EMCO), koristiti za 
pružanje dokaza o razvoju politika 
zapošljavanja.

Or. pt

Amandman 36
Antigoni Papadopoulou

Prijedlog odluke
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Mreža javnih službi za zapošljavanje 
osnovana u skladu s ovom Odlukom mora 
blisko surađivati s Odborom za 
zapošljavanje u skladu s člankom 150. 
UFEU-a i doprinijeti njihovom radu 
dostavljanjem činjeničnih podataka i 
izvješća o provedbi politika. Doprinosi 
mreže javnih službi za zapošljavanje bit će 
proslijeđeni Vijeću putem Odbora za 
zapošljavanje. Osobito, ukupna saznanja o 
mreži koja se tiču provođenja politika 
zapošljavanja i usporedne analize javnih 
službi za zapošljavanje mogu poslužiti 
donositeljima odluka za potrebe procjene i 
razrade politika zapošljavanja, kako na 
državnoj, tako i na razini Unije.

(6) Mreža javnih službi za zapošljavanje 
osnovana u skladu s ovom Odlukom mora 
blisko surađivati s Odborom za 
zapošljavanje u skladu s člankom 150. 
UFEU-a i doprinijeti njihovom radu 
dostavljanjem činjeničnih podataka i 
izvješća o provedbi politika. Doprinosi 
mreže javnih službi za zapošljavanje bit će 
proslijeđeni Vijeću putem Odbora za 
zapošljavanje. Osobito, ukupna saznanja o 
mreži koja se tiču provođenja politika 
zapošljavanja i usporedne analize javnih 
službi za zapošljavanje mogu poslužiti 
donositeljima odluka za potrebe procjene i 
razrade politika zapošljavanja, kako na 
državnoj, tako i na razini Unije, čime bi se 
pomoglo ostvariti ciljeve za pojedine 
zemlje i povećati stopu zapošljavanja 
rješavanjem problema nepopunjenih 
slobodnih mjesta na unutarnjem tržištu.

Or. en

Amandman 37
Phil Bennion

Prijedlog odluke
Uvodna izjava 7.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Mreža javnih službi za zapošljavanje 
trebala bi doprinositi provedbi inicijativa 
politike u polju zapošljavanja kao što je 
preporuka Vijeća o uspostavi jamstva za 
mlade22. Mreža bi također mogla 
podržavati inicijative kojima je cilj 
olakšavanje prijelaza iz obrazovanja i 
obuke na posao, uključujući poboljšanu 
transparentnost vještina i kvalifikacija.

(7) Mreža javnih službi za zapošljavanje 
trebala bi doprinositi provedbi inicijativa 
politike u polju zapošljavanja kao što je 
preporuka Vijeća o uspostavi jamstva za 
mlade22. Mreža bi trebala uspostaviti i 
dijeliti najbolje primjere iz prakse o 
identifikaciji mladih osoba koje nisu 
zaposlene, ne obrazuju se niti se stručno 
usavršavaju i razvoju inicijativa kojima bi 
se osiguralo da ti mladi ljudi steknu 
vještine potrebne za ulazak i ostanak na 
tržištu rada. Mreža bi također mogla 
podržavati inicijative kojima je cilj 
olakšavanje prijelaza iz obrazovanja i 
obuke na posao, uključujući poboljšanu 
transparentnost vještina i kvalifikacija te 
promicanje strukovnog naukovanja i 
učenja temeljenog na radu.

__________________ __________________
22 Preporuka Vijeća o uspostavi Jamstva za 
mlade (7123/13)

22 Preporuka Vijeća o uspostavi Jamstva za 
mlade (7123/13)

Or. en

Amandman 38
Antigoni Papadopoulou

Prijedlog odluke
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Mreža javnih službi za zapošljavanje 
trebala bi doprinositi provedbi inicijativa 
politike u polju zapošljavanja kao što je 
preporuka Vijeća o uspostavi jamstva za 
mlade22. Mreža bi također mogla 
podržavati inicijative kojima je cilj 
olakšavanje prijelaza iz obrazovanja i 
obuke na posao, uključujući poboljšanu 
transparentnost vještina i kvalifikacija.

(7) Mreža javnih službi za zapošljavanje 
trebala bi doprinositi provedbi inicijativa 
politike u polju zapošljavanja kao što je 
preporuka Vijeća o uspostavi jamstva za 
mlade22. Mreža bi također mogla 
podržavati inicijative kojima je cilj 
olakšavanje prijelaza iz obrazovanja i 
obuke na posao, savjetovanje tražitelja 
zaposlenja o strukovnom naukovanju, 
pripravništvu i daljnjem obrazovanju, 
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poboljšanom transparentnosti vještina i 
kvalifikacija potrebnih za bolju 
prilagodbu potrebama tržišta i zahtjevima 
poslodavca.

__________________ __________________
22 Preporuka Vijeća o uspostavi Jamstva za 
mlade (7123/13)

22 Preporuka Vijeća o uspostavi Jamstva za 
mlade (7123/13)

Or. en

Amandman 39
Phil Bennion

Prijedlog odluke
Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8) Mreža javnih službi za zapošljavanje 
trebala bi ojačati suradnju među svojim 
članovima i razvijati zajedničke inicijative 
za razmjenu informacija i najboljih 
primjera iz prakse na svim područjima 
obuhvaćenima javnim službama za 
zapošljavanje, za komparativnu analizu i 
savjetovanje kao i za promicanje 
inovativnih pristupa u pružanju usluga 
posredovanja pri zapošljavanju.  Uspostava 
ove mreže omogućit će uključivu 
usporedbu svih javnih službi za 
zapošljavanje utemeljenu na dokazima i 
usmjerenu k postignućima tijekom koje će 
se utvrditi najbolji primjeri iz prakse.  Na 
temelju rezultata usporedbe članovi mreže 
bi trebali biti u stanju oblikovati koncept i 
pružanje usluga posredovanja pri 
zapošljavanju u okviru svojih nadležnosti.  
Inicijative mreže trebale bi poboljšati 
djelotvornost javnih službi za 
zapošljavanje i osigurati učinkovitiju 
potrošnju javnih sredstava.

(8) Mreža javnih službi za zapošljavanje 
trebala bi ojačati suradnju među svojim 
članovima i razvijati zajedničke inicijative 
za razmjenu informacija i najboljih 
primjera iz prakse na svim područjima 
obuhvaćenima javnim službama za 
zapošljavanje, za komparativnu analizu i 
savjetovanje kao i za promicanje 
inovativnih pristupa u pružanju usluga 
posredovanja pri zapošljavanju.  Uspostava 
ove mreže omogućit će uključivu 
usporedbu svih javnih službi za 
zapošljavanje utemeljenu na dokazima i 
usmjerenu k postignućima tijekom koje će 
se utvrditi najbolji primjeri iz prakse.  Na 
temelju rezultata usporedbe članovi mreže 
bi trebali biti u stanju oblikovati koncept i 
pružanje usluga posredovanja pri 
zapošljavanju u okviru svojih nadležnosti.  
Inicijative mreže trebale bi poboljšati 
djelotvornost javnih službi za 
zapošljavanje i osigurati učinkovitiju 
potrošnju javnih sredstava. Mreža bi 
trebala surađivati i s privatnim službama 
zapošljavanja.
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Or. en

Amandman 40
Antigoni Papadopoulou

Prijedlog odluke
Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8) Mreža javnih službi za zapošljavanje 
trebala bi ojačati suradnju među svojim 
članovima i razvijati zajedničke inicijative 
za razmjenu informacija i najboljih 
primjera iz prakse na svim područjima 
obuhvaćenima javnim službama za 
zapošljavanje, za komparativnu analizu i 
savjetovanje kao i za promicanje 
inovativnih pristupa u pružanju usluga 
posredovanja pri zapošljavanju.  Uspostava 
ove mreže omogućit će uključivu 
usporedbu svih javnih službi za 
zapošljavanje utemeljenu na dokazima i 
usmjerenu k postignućima tijekom koje će 
se utvrditi najbolji primjeri iz prakse.  Na 
temelju rezultata usporedbe članovi mreže 
bi trebali biti u stanju oblikovati koncept i 
pružanje usluga posredovanja pri 
zapošljavanju u okviru svojih nadležnosti.  
Inicijative mreže trebale bi poboljšati 
djelotvornost javnih službi za 
zapošljavanje i osigurati učinkovitiju 
potrošnju javnih sredstava.

(8) Mreža javnih službi za zapošljavanje 
trebala bi ojačati suradnju među svojim 
članovima i razvijati zajedničke inicijative 
za razmjenu informacija i najboljih 
primjera iz prakse na svim područjima 
obuhvaćenima javnim službama za 
zapošljavanje, za komparativnu analizu i 
savjetovanje kao i za promicanje 
inovativnih pristupa u pružanju usluga 
posredovanja pri zapošljavanju.  Uspostava 
ove mreže omogućit će uključivu 
usporedbu svih javnih službi za 
zapošljavanje utemeljenu na dokazima i 
usmjerenu k postignućima tijekom koje će 
se utvrditi najbolji primjeri iz prakse.  Na 
temelju rezultata usporedbe članovi mreže 
bi trebali biti u stanju oblikovati koncept i 
pružanje usluga posredovanja pri 
zapošljavanju u okviru svojih nadležnosti, 
osiguravajući bolju usklađenost vještina i 
kvalifikacija tražitelja zaposlenja s 
potrebama poslodavaca. Inicijative mreže 
trebale bi poboljšati djelotvornost javnih 
službi za zapošljavanje i osigurati 
učinkovitiju potrošnju javnih sredstava.

Or. en

Amandman 41
Heinz K. Becker

Prijedlog odluke
Uvodna izjava 8.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8) Mreža javnih službi za zapošljavanje 
trebala bi ojačati suradnju među svojim 
članovima i razvijati zajedničke inicijative 
za razmjenu informacija i najboljih 
primjera iz prakse na svim područjima 
obuhvaćenima javnim službama za 
zapošljavanje, za komparativnu analizu i 
savjetovanje kao i za promicanje 
inovativnih pristupa u pružanju usluga 
posredovanja pri zapošljavanju. Uspostava 
ove mreže omogućit će uključivu 
usporedbu svih javnih službi za 
zapošljavanje utemeljenu na dokazima i 
usmjerenu k postignućima tijekom koje će 
se utvrditi najbolji primjeri iz prakse. Na 
temelju rezultata usporedbe članovi mreže 
bi trebali biti u stanju oblikovati koncept i 
pružanje usluga posredovanja pri 
zapošljavanju u okviru svojih nadležnosti. 
Inicijative mreže trebale bi poboljšati 
djelotvornost javnih službi za 
zapošljavanje i osigurati učinkovitiju 
potrošnju javnih sredstava.

(8) Mreža javnih službi za zapošljavanje 
trebala bi ojačati suradnju među svojim 
članovima i razvijati zajedničke inicijative 
za razmjenu informacija i najboljih 
primjera iz prakse na svim područjima 
obuhvaćenima javnim službama za 
zapošljavanje, za komparativnu analizu i 
savjetovanje kao i za promicanje 
inovativnih pristupa u pružanju usluga 
posredovanja pri zapošljavanju. Uspostava 
ove mreže omogućit će uključivu 
usporedbu svih javnih službi za 
zapošljavanje utemeljenu na dokazima i 
usmjerenu k postignućima tijekom koje će 
se utvrditi najbolji primjeri iz prakse i 
radne strukture u državama članicama. 
Na temelju rezultata usporedbe članovi 
mreže bi trebali biti u stanju oblikovati 
koncept i pružanje usluga posredovanja pri 
zapošljavanju u okviru svojih nadležnosti. 
Inicijative mreže trebale bi poboljšati 
djelotvornost javnih službi za 
zapošljavanje i osigurati učinkovitiju 
potrošnju javnih sredstava.

Or. de

Amandman 42
Inês Cristina Zuber

Prijedlog odluke
Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8) Mreža javnih službi za zapošljavanje 
trebala bi ojačati suradnju između svojih 
članova, razviti zajedničke inicijative s 
ciljem razmjene informacija i najboljih 
praksi u svim područjima koje pokrivaju 
javne službe za zapošljavanje, usporedne 
analize i savjeta te promicanja inovativnih 
pristupa u isporuci usluga zapošljavanja.

(8) Mreža javnih službi za zapošljavanje 
trebala bi ojačati suradnju između svojih 
članova, razviti zajedničke inicijative s 
ciljem razmjene informacija i najboljih 
praksi u svim područjima koje pokrivaju 
javne službe za zapošljavanje, usporedne 
analize i savjeta te promicanja inovativnih 
pristupa u isporuci usluga zapošljavanja.
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Uspostavom ove mreže omogućit će se 
uključiva analiza utemeljena na dokazima i 
usmjerena na učinkovitost za sve javne 
službe za zapošljavanje koja će dovesti do 
utvrđivanja najboljih praksi. Pomoću tih 
rezultata članovi mreže trebali bi biti u 
mogućnosti oblikovati izradu i isporuku 
usluga zapošljavanja u sklopu svojih 
posebnih odgovornosti. Inicijative koje 
izvršava mreža trebale bi poboljšati 
učinkovitost javnih službi za zapošljavanje
i omogućiti učinkovitiju javnu potrošnju.

Uspostavom ove mreže omogućit će se 
uključiva analiza utemeljena na dokazima i 
usmjerena na učinkovitost za sve javne 
službe za zapošljavanje koja će dovesti do 
utvrđivanja najboljih praksi. Pomoću tih 
rezultata članovi mreže trebali bi biti u 
mogućnosti oblikovati izradu i isporuku 
usluga zapošljavanja u sklopu svojih 
posebnih odgovornosti. Inicijative koje 
izvršava mreža trebale bi pomoći u 
osiguravanju boljeg odgovora na posebne 
karakteristike javnih službi za 
zapošljavanje u svakoj državi članici te je 
za tu svrhu potrebno omogućiti
odgovarajuće financiranje.

Or. pt

Amandman 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Prijedlog odluke
Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10.a) Kako bi se zajednički rad javnih 
službi za zapošljavanje što više uskladio sa 
stvarnošću na tržištu rada, Eurostat bi 
pravovremeno trebao objaviti broj 
nezaposlenosti na razini NUTS 3.

Or. fr

Amandman 44
Heinz K. Becker

Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) javne službe za zapošljavanje koje su 
imenovale države članice i

(a) javne službe za zapošljavanje koje su 
imenovale države članice, od kojih svaka 
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šalje jednog predstavnika, i

Or. de

Amandman 45
Inês Cristina Zuber

Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(aa) socijalni partneri;

Or. pt

Amandman 46
Frédéric Daerden

Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Države članice imaju autonomne 
regionalne javne službe za zapošljavanje 
koje osiguravaju odgovarajuću 
zastupljenost u pojedinim inicijativama 
mreže. 

3. Države članice imaju autonomne lokalne 
ili regionalne javne službe za zapošljavanje 
koje osiguravaju odgovarajuću 
zastupljenost u pojedinim inicijativama 
mreže.  Predstavnici nacionalnih javnih 
službi za zapošljavanje također moraju 
uložiti sve potrebne napore kako bi se 
mišljenje i iskustvo lokalnih i regionalnih 
vlasti uključilo u aktivnosti mreže, te kako 
bi te lokalne i regionalne vlasti bile 
potpuno obaviještene o njihovim 
aktivnostima.

Or. fr

Amandman 47
Heinz K. Becker
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Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Države članice s autonomnim 
regionalnim javnim službama za 
zapošljavanje osiguravaju primjerenu 
zastupljenost u pojedinim inicijativama 
Mreže.

3. Države članice s autonomnim 
regionalnim javnim službama za 
zapošljavanje osiguravaju primjerenu 
zastupljenost u pojedinim inicijativama 
Mreže. Svaka država članica ima jedan 
glas u Mreži, neovisno o broju 
regionalnih javnih službi za 
zapošljavanje.

Or. de

Amandman 48
Frédéric Daerden

Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Kako bi se mreži pomoglo da odredi 
prikladnu razinu nadležnosti, Odbor 
regija dodijelit će jednom predstavniku 
unutar mreže status promatrača.

Or. fr

Obrazloženje

Les autorités locales dans certains États membres sont directement responsables des services 
publics de l'emploi ou d'activités telles que les systèmes de formation professionnelle, 
l'anticipation des besoins en compétence du marché du travail ou les aides à l'emploi. Par 
conséquent, la qualité de l'apport du réseau dans le processus décisionnel de l'Union serait 
renforcée si les expériences et pratiques des niveaux locaux étaient formellement reconnues et 
incluses dans son travail.

Amandman 49
Antigoni Papadopoulou
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Prijedlog odluke
Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) provedbi strategije Europa 2020. za 
zapošljavanje i pametan, održiv i uključiv 
rast, te njenim glavnim ciljevima, osobito 
onima u vezi sa zapošljavanjem;

(a) poboljšanoj suradnji u konkretnim 
inicijativama za modernizaciju javnih 
službi u kontekstu trenutačne 
gospodarske krize sa svrhom ostvarivanja
strategije Europa 2020. za zapošljavanje i 
pametan, održiv i uključiv rast, te njenim 
glavnim ciljevima, osobito onima u vezi sa 
zapošljavanjem;

Or. en

Amandman 50
Danuta Jazłowiecka

Prijedlog odluke
Članak 2. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a a) potpori najranjivijim društvenim 
skupinama sa visokom stopom 
nezaposlenosti, posebno mladim osobama 
i starijim radnicima;

Or. en

Amandman 51
Jean Lambert

Prijedlog odluke
Članak 2. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a a) promicanju dostojnog rada;

Or. en
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Amandman 52
Antigoni Papadopoulou

Prijedlog odluke
Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) boljem funkcioniranju tržišta rada u 
EU-u;

(b) boljem funkcioniranju tržišta rada u 
EU-u uspoređivanjem učinkovitosti javnih 
službi za zapošljavanje u skladu s 
odgovarajućim referentnim vrijednostima;

Or. en

Amandman 53
Inês Cristina Zuber

Prijedlog odluke
Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) bolje funkcioniranje tržišta rada u EU-
u;

(b) promicanje rada sa socijalnim i 
radničkim pravima u svakoj državi 
članici;

Or. pt

Amandman 54
Antigoni Papadopoulou

Prijedlog odluke
Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) boljoj integraciji tržišta rada; (c) identifikaciji najboljih praksi, boljoj 
integraciji tržišta rada;

Or. en
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Amandman 55
Danuta Jazłowiecka

Prijedlog odluke
Članak 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d) povećanoj geografskoj i profesionalnoj 
mobilnosti;

(d) povećanoj dobrovoljnoj geografskoj i 
profesionalnoj mobilnosti;

Or. en

Amandman 56
Inês Cristina Zuber

Prijedlog odluke
Članak 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d) povećana geografska i profesionalna 
mobilnost;

(d) geografska i profesionalna mobilnost;

Or. pt

Amandman 57
Phil Bennion

Prijedlog odluke
Članak 2. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e a) smanjenju nezaposlenosti među 
mladima praćenjem i potporom provedbe 
inicijativa kao što je Jamstvo za mlade;

Or. en

Amandman 58
Antigoni Papadopoulou
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Prijedlog odluke
Članak 2. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e a) značajnijem uključivanju u 
zajedničke aktivnosti učenja i određivanja 
referentnih vrijednosti u državama 
članicama;

Or. en

Amandman 59
Heinz K. Becker

Prijedlog odluke
Članak 2. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e a) intenzivnijem učenju na temelju 
referentnih vrijednosti kako bi se uspješni 
primjeri iz prakse mogli bolje primijeniti.

Or. de

Amandman 60
Phil Bennion

Prijedlog odluke
Članak 2. – stavak 1. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e b) određivanju razlika u vještinama te 
pružanju informacija o njihovoj 
raširenosti i smještenosti;

Or. en
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Amandman 61
Heinz K. Becker

Prijedlog odluke
Članak 2. – stavak 1. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e b) vrednovanju i procjeni s ciljem 
pokretanja kratkoročno potrebnih 
inicijativa politike tržišta rada;

Or. de

Amandman 62
Frédéric Daerden

Prijedlog odluke
Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) Na europskoj razini razrađuje i provodi 
sisteme sustavnog vrednovanja koji se 
temelje na dokazima u javnim službama za 
zapošljavanje; oni se oslanjaju na 
kvantitativne i kvalitativne pokazatelje s 
ciljem procjene učinkovitosti javnih službi 
za zapošljavanje i prikupljanja činjenica, 
kako bi se uspostavio instrument 
prilagođen za razmjenu znanja.  Nadalje, 
razmjenom podataka, znanja i praksi 
aktivno sudjeluje u provedbi aktivnosti.

(a) Na europskoj razini razrađuje i provodi 
sisteme sustavnog vrednovanja koji se 
temelje na dokazima u javnim službama za 
zapošljavanje; oni se oslanjaju na 
kvantitativne i kvalitativne pokazatelje s 
ciljem procjene učinkovitosti javnih službi 
za zapošljavanje i prikupljanja činjenica, 
kako bi se uspostavio instrument 
prilagođen za razmjenu znanja.  Nadalje, 
razmjenom podataka, znanja i praksi 
aktivno sudjeluje u provedbi aktivnosti. 
Cilj nikada ne smije biti „razvrstavanje” 
ili utvrđivanje ciljeva, već olakšavanje 
učenja koje se temelji na zajedničkoj 
metodologiji. 

Or. fr

Amandman 63
Antigoni Papadopoulou
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Prijedlog odluke
Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) Na europskoj razini razrađuje i provodi 
sustave usporedbe s referentnim 
vrijednostima koji se temelje na dokazima 
u javnim službama za zapošljavanje; oni se 
oslanjaju na kvantitativne i kvalitativne 
pokazatelje s ciljem procjene učinkovitosti 
javnih službi za zapošljavanje i 
prikupljanja činjenica, kako bi se 
uspostavio instrument prilagođen za 
razmjenu znanja.  Nadalje, razmjenom 
podataka, znanja i praksi aktivno sudjeluje 
u provedbi aktivnosti.

(a) Na europskoj razini razrađuje i provodi 
sustave usporedbe s referentnim 
vrijednostima koji se temelje na dokazima 
u javnim službama za zapošljavanje; oni se 
oslanjaju na kvantitativne i kvalitativne 
pokazatelje s ciljem procjene učinkovitosti 
javnih službi za zapošljavanje i 
prikupljanja činjenica iz svih država 
članica, kako bi se uspostavio instrument 
prilagođen za razmjenu znanja. Nadalje, 
razmjenom podataka, znanja i najboljih
praksi aktivno sudjeluje u provedbi 
aktivnosti.

Or. en

Amandman 64
Heinz K. Becker

Prijedlog odluke
Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) Na europskoj razini razrađuje i provodi 
sustave usporedbe s referentnim 
vrijednostima koji se temelje na dokazima 
u javnim službama za zapošljavanje; oni se 
oslanjaju na kvantitativne i kvalitativne 
pokazatelje s ciljem procjene učinkovitosti 
javnih službi za zapošljavanje i 
prikupljanja činjenica, kako bi se 
uspostavio instrument prilagođen za 
razmjenu znanja. Nadalje, razmjenom 
podataka, znanja i praksi aktivno sudjeluje 
u provedbi aktivnosti.

(a) Na europskoj razini razrađuje i provodi 
sustave učenja na temelju referentnih 
vrijednosti koji se temelje na dokazima u 
javnim službama za zapošljavanje; oni se 
oslanjaju na kvantitativne i kvalitativne 
pokazatelje s ciljem procjene učinkovitosti 
javnih službi za zapošljavanje i 
prikupljanja činjenica, kako bi se 
uspostavio instrument prilagođen za 
razmjenu znanja. Nadalje, razmjenom 
podataka, znanja i praksi aktivno sudjeluje 
u provedbi aktivnosti.

Or. de
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Amandman 65
Antigoni Papadopoulou

Prijedlog odluke
Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) Usvaja i provodi koncept modernizacije 
i jačanja javnih službi za zapošljavanje u 
ključnim područjima.

(c) Usvaja i provodi koncept modernizacije 
i jačanja javnih službi za zapošljavanje u 
ključnim područjima jačanjem zajedničkih 
aktivnosti učenja te poboljšanjem 
kapaciteta i učinkovitosti službe.

Or. en

Amandman 66
Jean Lambert

Prijedlog odluke
Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) Usvaja i provodi koncept modernizacije 
i jačanja javnih službi za zapošljavanje u 
ključnim područjima.

(c) Usvaja i provodi koncept modernizacije 
i jačanja javnih službi za zapošljavanje u 
ključnim područjima, u skladu sa širim 
socijalnim ciljevima.

Or. en

Amandman 67
Jean Lambert

Prijedlog odluke
Članak 3. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d) Sastavlja izvješća na području 
zapošljavanja, na zahtjev Vijeća ili
Komisije ili na vlastitu inicijativu.

(d) Sastavlja izvješća na području 
zapošljavanja, na zahtjev Vijeća, Komisije, 
Europskog parlamenta ili na vlastitu 
inicijativu.
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Or. en

Amandman 68
Heinz K. Becker

Prijedlog odluke
Članak 3. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e) Doprinosi provedbi inicijativa na 
području politike zapošljavanja.

(e) Doprinosi provedbi inicijativa na 
području politike zapošljavanja i socijalne 
politike.

Or. de

Amandman 69
Phil Bennion

Prijedlog odluke
Članak 3. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(f a) uspostavlja i dijeli najbolje prakse o 
identifikaciji mladih osoba koje nisu 
zaposlene, ne obrazuju se niti se stručno 
usavršavaju i razvoju inicijativa kojima bi 
se osiguralo da ti mladi ljudi steknu 
vještine potrebne za ulazak i ostanak na 
tržištu rada.

Or. en

Amandman 70
Heinz K. Becker

Prijedlog odluke
Članak 3. – stavak 2.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Mreža uspostavlja mehanizam 
izvješćivanja u vezi s inicijativama iz 
članka 3. stavka 1. točaka (a) i (b) u skladu 
s kojim članovi Mreže predaju godišnja 
izvješća Mreži.

2. Mreža uspostavlja mehanizam 
izvješćivanja u vezi sa svim inicijativama 
iz članka 3. stavka 1. u skladu s kojim 
članovi Mreže predaju godišnja izvješća 
Mreži.

Or. de

Amandman 71
Frédéric Daerden

Prijedlog odluke
Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Mreža surađuje sa sudionicima tržišta 
rada, uključujući druge službe za 
zapošljavanje, omogućujući im 
sudjelovanje u aktivnostima i na 
sjednicama mreže koje bi ih mogle 
zanimati, te razmjenjujući informacije i 
podatke.

1. Mreža surađuje, povremeno i samo na 
vlastitu inicijativu, sa sudionicima tržišta 
rada, uključujući druge službe za 
zapošljavanje, uključujući agencije za 
privremeno zapošljavanje, privatne službe 
za zapošljavanje, nevladine organizacije 
čija je misija povezana sa zapošljavanjem, 
po potrebi regionalne i lokalne vlasti i 
Europsku mrežu politika cjeloživotnog 
profesionalnog usmjeravanja,
omogućujući im sudjelovanje u 
aktivnostima i na sjednicama mreže koje bi 
ih mogle zanimati, te razmjenjujući 
informacije i podatke.

Or. fr

Amandman 72
Jean Lambert

Prijedlog odluke
Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Mreža surađuje sa dionicima tržišta rada, 
uključujući druge pružatelje usluga 

1. Mreža surađuje sa dionicima tržišta rada, 
uključujući druge pružatelje usluga 
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zapošljavanja, time što ih uključuje u 
relevantne aktivnosti i sastanke mreže te 
razmjenom informacija i podataka.

zapošljavanja i organizacije koje 
predstavljaju nezaposlene osobe ili ranjive 
skupine, time što ih uključuje u relevantne 
aktivnosti i sastanke mreže te razmjenom 
informacija i podataka.

Or. en

Amandman 73
Inês Cristina Zuber

Prijedlog odluke
Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Mreža surađuje sa dionicima tržišta
rada, uključujući druge pružatelje usluga 
zapošljavanja, time što oni sudjeluju u 
relevantnim aktivnostima i sastancima 
mreže te u obliku razmjene informacija i 
podataka.

1. Mreža surađuje sa dionicima tržišta
rada, uključujući sindikate i predstavnike 
radnika te druge pružatelje usluga 
zapošljavanja, time što oni sudjeluju u 
relevantnim aktivnostima i sastancima 
mreže te u obliku razmjene informacija i 
podataka.

Or. pt

Amandman 74
Heinz K. Becker

Prijedlog odluke
Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Upravni odbor jednoglasnom odlukom 
usvaja svoj poslovnik kojim se utvrđuju 
postupci odlučivanja te način imenovanja i 
trajanje mandata predsjednika mreže i 
njegovih potpredsjednika. Upravni odbor 
većinom glasova usvaja godišnji program 
rada koji predviđa osnivanje radnih 
skupina i jezično uređenje za godišnje 
sjednice mreže, kao i godišnje izvješće 
koje će biti objavljeno.

3. Upravni odbor jednoglasnom odlukom 
usvaja svoj poslovnik kojim se, između 
ostalog, utvrđuju postupci odlučivanja u 
Upravnom odboru te način imenovanja i 
trajanje mandata predsjednika i dvaju
potpredsjednika Upravnog odbora. 
Upravni odbor većinom glasova usvaja 
godišnji program rada koji, između 
ostalog, predviđa osnivanje radnih skupina 
i jezično uređenje za godišnje sjednice 
Mreže, kao i godišnje izvješće koje bi se 
trebalo poslati Europskom parlamentu i 
zatim procijeniti u Odboru za 
zapošljavanje i socijalna pitanja, obraditi i 
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objaviti.

Or. de

Amandman 75
Heinz K. Becker

Prijedlog odluke
Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

 Članak 7. Briše se
Usvajanje općeg okvira
Komisija je ovlaštena donositi delegirane 
akte, u skladu s člankom 8., u vezi s općim 
okvirom za provođenje aktivnosti sustava 
usporedbe s referentnim vrijednostima i 
razmjene znanja definiranih člankom 3. 
stavkom 1., osobito metodologije 
zapošljavanja, osnovnih kvantitativnih i 
kvalitativnih pokazatelja s ciljem 
vrednovanja učinka javnih službi za 
zapošljavanje, instrumenata za učenje u 
koordiniranim programima razmjene 
znanja i uvjeta sudjelovanja u tim 
inicijativama.

Or. de

Amandman 76
Heinz K. Becker

Prijedlog odluke
Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Četiri godine nakon stupanja na snagu, 
Komisija podnosi izvješće o primjeni ove 
Odluke Europskom parlamentu, Vijeću i 
Europskom gospodarskom i socijalnom 
odboru i Odboru regija. To izvješće mora 

1. Dvije godine nakon stupanja na snagu, 
Komisija podnosi izvješće o primjeni ove 
Odluke Europskom parlamentu, Vijeću i 
Europskom gospodarskom i socijalnom 
odboru i Odboru regija. To izvješće mora 
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ocijeniti u kojoj mjeri je Mreža doprinijela 
ostvarenju ciljeva navedenih u članku 2. i 
je li ispunila svoje dužnosti.

ocijeniti u kojoj mjeri je Mreža doprinijela 
ostvarenju ciljeva navedenih u članku 2. i 
je li ispunila svoje dužnosti.

Or. de


