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Pakeitimas 27
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl sprendimo
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 149 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 149 ir 14 
straipsnius,

Or. fr

Pakeitimas 28
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Pagrindinių teisių 
chartiją, ypač į jos 29 ir 36 straipsnius,

Or. fr

Pakeitimas 29
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2010 m. birželio 17 d. Europos 
Taryba19 pritarė Komisijos pasiūlymui dėl 
Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos „Europa 2020“20. 
Europos Vadovų Taryba pasisakė už 
visišką ES priemonių ir politikos krypčių 

(1) 2010 m. birželio 17 d. Europos 
Taryba19 pritarė Komisijos pasiūlymui dėl 
Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos „Europa 2020“20. 
Europos Vadovų Taryba pasisakė už 
visišką ES priemonių ir politikos krypčių 
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sutelkimą siekiant bendrųjų tikslų ir 
paprašė valstybių narių labiau koordinuoti 
savo veiksmus. Valstybinės užimtumo 
tarnybos (VUT) vaidina svarbiausią 
vaidmenį siekiant strategijos „Europa 
2020“ tikslo iki 2020 m. užtikrinti 20–64 
metų vyrams ir moterims 75 proc. 
užimtumo lygį;

sutelkimą siekiant bendrųjų tikslų ir 
paprašė valstybių narių labiau koordinuoti 
savo veiksmus. Valstybinės užimtumo 
tarnybos (VUT) vaidina svarbiausią 
vaidmenį siekiant strategijos „Europa 
2020“ tikslo iki 2020 m. užtikrinti 20–64 
metų vyrams ir moterims 75 proc. 
užimtumo lygį, ypač mažinant jaunimo 
nedarbą;

__________________ __________________
19 Nr. 2010 m. birželio 17 d. dok. EUCO 
13/10.

19 Nr. 2010 m. birželio 17 d. dok. EUCO 
13/10.

20 2010 m. kovo 3 d. Komisijos 
komunikatas „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“, 
COM(2010) 2020.

20 2010 m. kovo 3 d. Komisijos 
komunikatas „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“, 
COM(2010) 2020.

Or. en

Pakeitimas 30
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) valstybinės užimtumo tarnybos teikia 
visuotinės ekonominės svarbos paslaugas 
ir yra reglamentuojamos pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 14 
straipsnį ir ES pagrindinių teisių chartijos 
36 straipsnį. Be to, ES pagrindinių teisių 
chartijos 29 straipsnyje nustatyta, kad 
„kiekvienas turi teisę naudotis 
nemokamomis įdarbinimo tarnybų 
paslaugomis“;

Or. fr

Pakeitimas 31
Inês Cristina Zuber
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) atsižvelgdama į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 148 straipsnio 4 dalį, 
Komisija 2010 m. spalio 21 d. patvirtino 
užimtumo politikos gaires. Šias 
bendrąsias gaires valstybės narės naudoja 
kaip orientyrą, padedantį apibrėžti 
nacionalines reformų programas ir 
vykdyti reformas. Užimtumo gairės sudaro 
konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, 
kurias Taryba pateikia valstybėms narėms 
pagal SESV 148 straipsnio 4 dalį, 
pagrindą. Pastaraisiais metais 
rekomendacijose konkrečiai minėtas VUT 
veikimas ir pajėgumai bei aktyvios darbo 
rinkos politikos valstybėse narėse
veiksmingumas;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 32
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) dabartinėmis ekonominėmis 
sąlygomis darbuotojų judumas nulėmė
tokią padėtį, kad darbuotojai iš 
ekonominiu atžvilgiu periferinių vietovių 
yra priversti emigruoti;

Or. pt

Pakeitimas 33
Antigoni Papadopoulou
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Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) šias rekomendacijas būtų pravartu 
paremti gausesniais faktiniais duomenimis, 
įtraukti grįžtamojo ryšio informaciją apie 
politikos įgyvendinimą ir VUT 
bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. 
Siekiant šio tikslo, šiuo sprendimu 
sukuriamas VUT tinklas įgyvendins 
konkrečias iniciatyvas, tokias kaip bendrais 
faktiniais duomenimis pagrįstos 
lyginamosios analizės sistemos, atitinkama 
tarpusavio mokymosi veikla, tinklo narių 
tarpusavio pagalba ir strateginiai VUT 
modernizavimo veiksmai. Siekiant 
Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos 
ir vartotojų reikalų tarybos (EPSCO) ir 
Užimtumo komiteto (EMCO) prašymu 
pateikti duomenis apie užimtumo politikos 
tobulinimą, reikia pasinaudoti tinklo ir jo 
pavienių narių sukauptomis konkrečiomis 
žiniomis;

(4) šias rekomendacijas būtų pravartu 
paremti gausesniais faktiniais duomenimis, 
įtraukti grįžtamojo ryšio informaciją apie 
politikos įgyvendinimą ir VUT 
bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. 
Siekiant šio tikslo, šiuo sprendimu 
sukuriamas VUT tinklas įgyvendins 
konkrečias iniciatyvas, tokias kaip bendrais 
faktiniais duomenimis pagrįstos 
lyginamosios analizės sistemos, atitinkama 
tarpusavio mokymosi veikla, tinklo narių 
tarpusavio pagalba ir strateginiai VUT 
modernizavimo veiksmai. Siekiant 
Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos 
ir vartotojų reikalų tarybos (EPSCO) ir 
Užimtumo komiteto (EMCO) prašymu 
pateikti duomenis apie užimtumo politikos, 
kuri konkrečiai reikalinga kovojant su 
dideliu pažeidžiamų grupių, ypač
jaunimo, nedarbu, tobulinimą, reikia 
pasinaudoti tinklo ir jo pavienių narių 
sukauptomis konkrečiomis žiniomis;

Or. en

Pakeitimas 34
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) šias rekomendacijas būtų pravartu 
paremti gausesniais faktiniais duomenimis, 
įtraukti grįžtamojo ryšio informaciją apie 
politikos įgyvendinimą ir VUT 
bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. 
Siekiant šio tikslo, šiuo sprendimu 
sukuriamas VUT tinklas įgyvendins 
konkrečias iniciatyvas, tokias kaip bendrais 

(4) šias rekomendacijas būtų pravartu 
paremti gausesniais faktiniais duomenimis, 
įtraukti grįžtamojo ryšio informaciją apie 
politikos įgyvendinimą ir VUT 
bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. 
Siekiant šio tikslo, šiuo sprendimu 
sukuriamas VUT tinklas įgyvendins 
konkrečias iniciatyvas, tokias kaip bendrais 
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faktiniais duomenimis pagrįstos 
lyginamosios analizės sistemos, atitinkama 
tarpusavio mokymosi veikla, tinklo narių 
tarpusavio pagalba ir strateginiai VUT 
modernizavimo veiksmai. Siekiant 
Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos 
ir vartotojų reikalų tarybos (EPSCO) ir 
Užimtumo komiteto (EMCO) prašymu 
pateikti duomenis apie užimtumo politikos 
tobulinimą, reikia pasinaudoti tinklo ir jo 
pavienių narių sukauptomis konkrečiomis 
žiniomis;

faktiniais duomenimis pagrįstos 
lyginamosios analizės sistemos, atitinkama 
tarpusavio mokymosi veikla, tinklo narių 
tarpusavio pagalba ir strateginiai VUT 
modernizavimo veiksmai. Siekiant 
Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos 
ir vartotojų reikalų tarybos (EPSCO) ir 
Europos Parlamento ir Europos 
Komisijos Užimtumo komiteto (EMCO) 
prašymu pateikti duomenis apie užimtumo 
politikos tobulinimą, reikia pasinaudoti 
tinklo ir jo pavienių narių sukauptomis 
konkrečiomis žiniomis;

Or. de

Pakeitimas 35
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) šias rekomendacijas būtų pravartu 
paremti gausesniais faktiniais 
duomenimis, įtraukti grįžtamojo ryšio 
informaciją apie politikos įgyvendinimą ir 
VUT bendradarbiavimą su valstybėmis 
narėmis. Siekiant šio tikslo, šiuo 
sprendimu sukuriamas VUT tinklas 
įgyvendins konkrečias iniciatyvas, tokias 
kaip bendrais faktiniais duomenimis 
pagrįstos lyginamosios analizės sistemos, 
atitinkama tarpusavio mokymosi veikla, 
tinklo narių tarpusavio pagalba ir 
strateginiai VUT modernizavimo veiksmai. 
Siekiant Užimtumo, socialinės politikos, 
sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos 
(EPSCO) ir Užimtumo komiteto (EMCO) 
prašymu pateikti duomenis apie užimtumo 
politikos tobulinimą, reikia pasinaudoti 
tinklo ir jo pavienių narių sukauptomis 
konkrečiomis žiniomis;

(4) siekiant šio tikslo, šiuo sprendimu 
sukuriamas VUT tinklas įgyvendins 
konkrečias iniciatyvas, tokias kaip bendrais 
faktiniais duomenimis pagrįstos 
lyginamosios analizės sistemos, atitinkama 
tarpusavio mokymosi veikla, tinklo narių 
tarpusavio pagalba ir strateginiai VUT 
modernizavimo veiksmai. Siekiant 
Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos 
ir vartotojų reikalų tarybos (EPSCO) ir 
Užimtumo komiteto (EMCO) prašymu 
pateikti duomenis apie užimtumo politikos 
tobulinimą, reikia pasinaudoti tinklo ir jo 
pavienių narių sukauptomis konkrečiomis 
žiniomis;

Or. pt
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Pakeitimas 36
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiuo sprendimu sukurtas VUT tinklas 
turėtų glaudžiai bendradarbiauti su 
Užimtumo komitetu pagal SESV 150 
straipsnį ir prisidėti prie jo veiklos kaip 
faktinių duomenų bei politikos 
įgyvendinimo ataskaitų teikėjas. VUT 
tinklo pranešimai Tarybai pateikiami per 
Užimtumo komitetą. Konkrečiais atvejais 
VUT tinkle sukauptos žinios apie 
užimtumo politikos įgyvendinimo aspektus 
ir VUT lyginamoji analizė gali padėti 
politikams įvertinti ir kurti užimtumo 
politiką nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu;

(6) šiuo sprendimu sukurtas VUT tinklas 
turėtų glaudžiai bendradarbiauti su 
Užimtumo komitetu pagal SESV 150 
straipsnį ir prisidėti prie jo veiklos kaip 
faktinių duomenų bei politikos 
įgyvendinimo ataskaitų teikėjas. VUT 
tinklo pranešimai Tarybai pateikiami per 
Užimtumo komitetą. Konkrečiais atvejais 
VUT tinkle sukauptos žinios apie 
užimtumo politikos įgyvendinimo aspektus 
ir VUT lyginamoji analizė gali padėti 
politikams įvertinti ir kurti užimtumo 
politiką nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu, 
kuri padėtų siekti konkrečiai šaliai skirtų 
tikslų ir sprendžiant laisvų darbo vietų 
problemą vidaus rinkoje padidinti 
užimtumo lygį;

Or. en

Pakeitimas 37
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) VUT tinklas turėtų prisidėti prie 
užimtumo srities politikos iniciatyvų, tokių 
kaip Tarybos rekomendacijos dėl „jaunimo 
garantijų“ iniciatyvos22 nustatymo. Tinklas 
taip pat gali remti iniciatyvas, skirtas 
palengvinti perėjimą nuo švietimo ir 
mokymo prie darbo, be kita ko, skirtas 
didinti įgūdžių ir kvalifikacijų skaidrumą;

(7) VUT tinklas turėtų prisidėti prie 
užimtumo srities politikos iniciatyvų, tokių 
kaip Tarybos rekomendacijos dėl „jaunimo 
garantijų“ iniciatyvos22 nustatymo. Tinklas 
turėtų nustatyti geriausią patirtį, susijusią
su NEET jaunimo nustatymu ir 
iniciatyvų, kuriomis užtikrinama, kad šis 
jaunimas įgytų reikiamų įgūdžių patekti į 
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darbo rinką ir joje likti, kūrimu, ir dalytis
šia patirtimi. Tinklas taip pat gali remti 
iniciatyvas, skirtas palengvinti perėjimą 
nuo švietimo ir mokymo prie darbo, be kita 
ko, skirtas didinti įgūdžių ir kvalifikacijų 
skaidrumą ir skatinti pameistrystę ir 
gamybinę praktiką;

__________________ __________________
22 Tarybos rekomendacija dėl Jaunimo 
garantijų iniciatyvos nustatymo, 7123/13.

22 Tarybos rekomendacija dėl Jaunimo 
garantijų iniciatyvos nustatymo, 7123/13.

Or. en

Pakeitimas 38
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) VUT tinklas turėtų prisidėti prie 
užimtumo srities politikos iniciatyvų, tokių 
kaip Tarybos rekomendacijos dėl „jaunimo 
garantijų“ iniciatyvos22 nustatymo. Tinklas 
taip pat gali remti iniciatyvas, skirtas 
palengvinti perėjimą nuo švietimo ir 
mokymo prie darbo, be kita ko, skirtas 
didinti įgūdžių ir kvalifikacijų skaidrumą;

(7) VUT tinklas turėtų prisidėti prie 
užimtumo srities politikos iniciatyvų, tokių 
kaip Tarybos rekomendacijos dėl „jaunimo 
garantijų“ iniciatyvos22 nustatymo. Tinklas 
taip pat gali remti iniciatyvas, skirtas 
palengvinti perėjimą nuo švietimo ir 
mokymo prie darbo, patarti darbo 
ieškantiems asmenims dėl pameistrystės, 
stažuotės ir papildomo išsilavinimo, 
didinant įgūdžių ir kvalifikacijų, kurie 
reikalingi siekiant labiau prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir darbdavių reikalavimų,
skaidrumą;

__________________ __________________
22 Tarybos rekomendacija dėl Jaunimo 
garantijų iniciatyvos nustatymo, 7123/13.

22 Tarybos rekomendacija dėl Jaunimo 
garantijų iniciatyvos nustatymo, 7123/13.

Or. en

Pakeitimas 39
Phil Bennion
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Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) VUT tinklas turėtų stiprinti jo narių 
bendradarbiavimą, kurti bendras keitimosi 
informacija ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais visose VUT priklausančiose 
srityse iniciatyvas, atlikti lyginamąją 
analizę ir teikti konsultacijas, o taip pat 
skleisti informaciją apie naujovišką požiūrį 
į užimtumo paslaugų teikimą. Sukūrus šį 
tinklą bus sukurta galimybė atlikti 
integracinį, pagrįstą faktais ir į rezultatus 
orientuotą visų VUT palyginimą, kurio 
dėka pavyks nustatyti geriausios praktikos 
pavyzdžius. Šie rezultatai tinklo dalyviams 
padės pagal jų konkrečios atsakomybės 
sritis formuoti ir teikti užimtumo 
paslaugas. Tinklo įgyvendinamos 
iniciatyvos turėtų didinti VUT 
veiksmingumą ir užtikrinti didesnį viešųjų 
išlaidų efektyvumą;

(8) VUT tinklas turėtų stiprinti jo narių 
bendradarbiavimą, kurti bendras keitimosi 
informacija ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais visose VUT priklausančiose 
srityse iniciatyvas, atlikti lyginamąją 
analizę ir teikti konsultacijas, o taip pat 
skleisti informaciją apie naujovišką požiūrį 
į užimtumo paslaugų teikimą. Sukūrus šį 
tinklą bus sukurta galimybė atlikti 
integracinį, pagrįstą faktais ir į rezultatus 
orientuotą visų VUT palyginimą, kurio 
dėka pavyks nustatyti geriausios praktikos 
pavyzdžius. Šie rezultatai tinklo dalyviams 
padės pagal jų konkrečios atsakomybės 
sritis formuoti ir teikti užimtumo 
paslaugas. Tinklo įgyvendinamos 
iniciatyvos turėtų didinti VUT 
veiksmingumą ir užtikrinti didesnį viešųjų 
išlaidų efektyvumą. Tinklas taip pat turėtų 
bendradarbiauti su privačiomis užimtumo 
tarnybomis;

Or. en

Pakeitimas 40
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) VUT tinklas turėtų stiprinti jo narių
bendradarbiavimą, kurti bendras keitimosi 
informacija ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais visose VUT priklausančiose 
srityse iniciatyvas, atlikti lyginamąją 
analizę ir teikti konsultacijas, o taip pat 
skleisti informaciją apie naujovišką požiūrį 
į užimtumo paslaugų teikimą. Sukūrus šį 

(8) VUT tinklas turėtų stiprinti jo narių 
bendradarbiavimą, kurti bendras keitimosi 
informacija ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais visose VUT priklausančiose 
srityse iniciatyvas, atlikti lyginamąją 
analizę ir teikti konsultacijas, o taip pat 
skleisti informaciją apie naujovišką požiūrį 
į užimtumo paslaugų teikimą. Sukūrus šį 
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tinklą bus sukurta galimybė atlikti 
integracinį, pagrįstą faktais ir į rezultatus 
orientuotą visų VUT palyginimą, kurio 
dėka pavyks nustatyti geriausios praktikos 
pavyzdžius. Šie rezultatai tinklo dalyviams 
padės pagal jų konkrečios atsakomybės 
sritis formuoti ir teikti užimtumo 
paslaugas. Tinklo įgyvendinamos 
iniciatyvos turėtų didinti VUT 
veiksmingumą ir užtikrinti didesnį viešųjų 
išlaidų efektyvumą;

tinklą bus sukurta galimybė atlikti 
integracinį, pagrįstą faktais ir į rezultatus 
orientuotą visų VUT palyginimą, kurio 
dėka pavyks nustatyti geriausios praktikos 
pavyzdžius. Šie rezultatai tinklo dalyviams 
padės pagal jų konkrečios atsakomybės 
sritis formuoti ir teikti užimtumo paslaugas 
užtikrinant geresnį darbo ieškančių 
asmenų įgūdžių ir kvalifikacijų ir 
darbdavių poreikių suderinimą. Tinklo 
įgyvendinamos iniciatyvos turėtų didinti 
VUT veiksmingumą ir užtikrinti didesnį 
viešųjų išlaidų efektyvumą;

Or. en

Pakeitimas 41
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) VUT tinklas turėtų stiprinti jo narių 
bendradarbiavimą, kurti bendras keitimosi 
informacija ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais visose VUT priklausančiose 
srityse iniciatyvas, atlikti lyginamąją 
analizę ir teikti konsultacijas, o taip pat
skleisti informaciją apie naujovišką požiūrį 
į užimtumo paslaugų teikimą. Sukūrus šį 
tinklą bus sukurta galimybė atlikti 
integracinį, pagrįstą faktais ir į rezultatus 
orientuotą visų VUT palyginimą, kurio 
dėka pavyks nustatyti geriausios praktikos 
pavyzdžius. Šie rezultatai tinklo dalyviams 
padės pagal jų konkrečios atsakomybės 
sritis formuoti ir teikti užimtumo 
paslaugas. Tinklo įgyvendinamos 
iniciatyvos turėtų didinti VUT 
veiksmingumą ir užtikrinti didesnį viešųjų 
išlaidų efektyvumą;

(8) VUT tinklas turėtų stiprinti jo narių 
bendradarbiavimą, kurti bendras keitimosi 
informacija ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais visose VUT priklausančiose 
srityse iniciatyvas, atlikti lyginamąją 
analizę ir teikti konsultacijas, o taip pat 
skleisti informaciją apie naujovišką požiūrį 
į užimtumo paslaugų teikimą. Sukūrus šį 
tinklą bus sukurta galimybė atlikti 
integracinį, pagrįstą faktais ir į rezultatus 
orientuotą visų VUT palyginimą, kurio 
dėka pavyks nustatyti valstybių narių 
geriausios praktikos pavyzdžius ir darbo 
struktūras. Šie rezultatai tinklo dalyviams 
padės pagal jų konkrečios atsakomybės 
sritis formuoti ir teikti užimtumo 
paslaugas. Tinklo įgyvendinamos 
iniciatyvos turėtų didinti VUT 
veiksmingumą ir užtikrinti didesnį viešųjų 
išlaidų efektyvumą;

Or. de
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Pakeitimas 42
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) VUT tinklas turėtų stiprinti jo narių 
bendradarbiavimą, kurti bendras keitimosi 
informacija ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais visose VUT priklausančiose 
srityse iniciatyvas, atlikti lyginamąją 
analizę ir teikti konsultacijas, o taip pat 
skleisti informaciją apie naujovišką požiūrį 
į užimtumo paslaugų teikimą. Sukūrus šį 
tinklą bus sukurta galimybė atlikti 
integracinį, pagrįstą faktais ir į rezultatus 
orientuotą visų VUT palyginimą, kurio 
dėka pavyks nustatyti geriausios praktikos 
pavyzdžius. Šie rezultatai tinklo dalyviams 
padės pagal jų konkrečios atsakomybės 
sritis formuoti ir teikti užimtumo 
paslaugas. Tinklo įgyvendinamos 
iniciatyvos turėtų didinti VUT 
veiksmingumą ir užtikrinti didesnį viešųjų 
išlaidų efektyvumą;

(8) VUT tinklas turėtų stiprinti jo narių 
bendradarbiavimą, kurti bendras keitimosi 
informacija ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais visose VUT priklausančiose 
srityse iniciatyvas, atlikti lyginamąją 
analizę ir teikti konsultacijas, o taip pat 
skleisti informaciją apie naujovišką požiūrį 
į užimtumo paslaugų teikimą. Sukūrus šį 
tinklą bus sukurta galimybė atlikti 
integracinį, pagrįstą faktais ir į rezultatus 
orientuotą visų VUT palyginimą, kurio 
dėka pavyks nustatyti geriausios praktikos 
pavyzdžius. Šie rezultatai tinklo dalyviams 
padės pagal jų konkrečios atsakomybės 
sritis formuoti ir teikti užimtumo 
paslaugas. Tinklo įgyvendinimo 
iniciatyvos turėtų padėti užtikrinti geresnį 
atsaką atsižvelgiant į konkrečius visų 
valstybių narių valstybinių užimtumo 
tarnybų ypatumus, o tam reikia skirti 
atitinkamą finansavimą;

Or. pt

Pakeitimas 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekiant, kad VUT bendras darbas 
geriau atitiktų tikrąją darbo rinkos padėtį, 
reikėtų, kad Eurostatas turėtų tikruoju 
laiku gaunamus duomenis, susijusius su 
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nedarbu pagal NUTS 3 klasifikaciją;

Or. fr

Pakeitimas 44
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių pasiūlytos valstybinės 
užimtumo tarnybos ir

a) valstybių narių pasiūlytos valstybinės 
užimtumo tarnybos, kurios siunčia po 
vieną atstovą, ir

Or. de

Pakeitimas 45
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) socialiniai partneriai;

Or. pt

Pakeitimas 46
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, turinčios autonomiškas 
regionines valstybines užimtumo tarnybas, 
užtikrina tinkamą atstovavimą vykdant 
konkrečias tinklo iniciatyvas.

3. Valstybės narės, turinčios autonomiškas 
vietos ar regionines valstybines užimtumo 
tarnybas, užtikrina tinkamą atstovavimą 
vykdant konkrečias tinklo iniciatyvas. 
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Nacionalinių VUT atstovai taip pat turi 
dėti visas pastangas, kad vietos ir regionų 
valdžios institucijų nuomonė ir patirtis 
būtų įtrauktos į tinklo veiklą ir kad šios 
vietos ir regionų valdžios institucijos būtų 
nuolat informuojamos.

Or. fr

Pakeitimas 47
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, turinčios autonomiškas 
regionines valstybines užimtumo tarnybas, 
užtikrina tinkamą atstovavimą vykdant 
konkrečias tinklo iniciatyvas.

3. Valstybės narės, turinčios autonomiškas 
regionines valstybines užimtumo tarnybas, 
užtikrina tinkamą atstovavimą vykdant 
konkrečias tinklo iniciatyvas. Kiekviena 
valstybė narė tinkle turi po vieną balsą, 
neatsižvelgiant į regioninių valstybinių 
užimtumo tarnybų skaičių.

Or. de

Pakeitimas 48
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant padėti tinklui nustatyti reikiamą 
įgūdžių lygį Regionų komiteto paskirtam 
atstovui bus paskirtas stebėtojas.

Or. fr

Pagrindimas

Kai kurių valstybių narių vietos valdžios institucijos yra tiesiogiai atsakingos už viešųjų 
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užimtumo tarnybų veiklą ar už kitą veiklą, pavyzdžiui, už profesinio mokymo sistemų veiklą, 
išankstinį darbo rinkai reikalingų įgūdžių nustatymą ar paramą užimtumo sektoriui. Taigi 
tinklo indėlio kokybė Sąjungos sprendimų priėmimo procese būtų padidinta, jeigu patirtis ir 
praktika vietos lygmeniu būtų oficialiai pripažįstama ir įtraukta į jos darbą.

Pakeitimas 49
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įgyvendinant pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo bei darbo vietų kūrimo 
strategiją „Europa 2020“ ir jos pagrindinius 
tikslus, ypač užimtumo srityje;

a) didinant bendradarbiavimą konkrečių 
iniciatyvų, kuriomis siekiama 
modernizuoti VUT, srityje, atsižvelgiant į 
dabartinę ekonomikos krizę ir siekiant 
įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo bei darbo vietų kūrimo 
strategiją „Europa 2020“ ir jos pagrindinius 
tikslus, ypač užimtumo srityje;

Or. en

Pakeitimas 50
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) remiant pažeidžiamiausias socialines 
grupes, ypač jaunimą ir vyresnio amžiaus 
darbuotojus, kurių nedarbo lygis didelis;

Or. en

Pakeitimas 51
Jean Lambert
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) skatinant deramą darbą;

Or. en

Pakeitimas 52
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tobulinant ES darbo rinkos veikimą; b) tobulinant ES darbo rinkos veikimą 
lyginant valstybinių užimtumo tarnybų 
veiklą pagal atitinkamus rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 53
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tobulinant ES darbo rinkos veikimą; b) skatinant darbą socialinių ir darbo 
teisių srityje kiekvienoje valstybėje narėje;

Or. pt

Pakeitimas 54
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinant darbo rinkos integraciją; c) nustatant geriausią patirtį, didinant 
darbo rinkos integraciją;

Or. en

Pakeitimas 55
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) didinant geografinį ir profesinį judumą; d) didinant savanorišką geografinį ir 
profesinį judumą;

Or. en

Pakeitimas 56
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) didinant geografinį ir profesinį 
judumą;

d) geografinis ir profesinis judumas;

Or. pt

Pakeitimas 57
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) mažinant jaunimo nedarbą stebint ir 
remiant iniciatyvų, pvz., Jaunimo 
garantijų iniciatyvos, įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 58
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) vykdant geresnę tarpusavio mokymosi 
ir standartų rengimo veiklą valstybėse 
narėse;

Or. en

Pakeitimas 59
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) stiprinant lyginamosios analizės 
mokymąsi, siekiant geriau įgyvendinti 
sėkmingus geriausios patirties pavyzdžius;

Or. de

Pakeitimas 60
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) nustatant įgūdžių spragas ir teikiant 
informaciją apie jų mastą ir lokalizavimą;

Or. en

Pakeitimas 61
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) vertinant ir atliekant ekspertizę, 
siekiant nustatyti trumpuoju laikotarpiu 
būtinas darbo rinkos politikos iniciatyvas.

Or. de

Pakeitimas 62
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kuria ir įgyvendina valstybinėse 
užimtumo tarnybose Europos masto 
faktiniais duomenimis pagrįstas 
lyginamosios analizės sistemas, paremtas 
kiekybiniais ir kokybiniais VUT veiklos 
rezultatų įvertinimo rodikliais, ir renka 
duomenis, reikalingus tinkamai tarpusavio 
mokymosi priemonei sukurti; Be to, 
aktyviai dalyvauja įgyvendinant numatytą 
veiklą: keičiasi duomenimis, žiniomis ir 
praktikos pavyzdžiais;

a) kuria ir įgyvendina valstybinėse 
užimtumo tarnybose Europos masto 
faktiniais duomenimis pagrįstas 
lyginamosios analizės sistemas, paremtas 
kiekybiniais ir kokybiniais VUT veiklos 
rezultatų įvertinimo rodikliais, ir renka 
duomenis, reikalingus tinkamai tarpusavio 
mokymosi priemonei sukurti; be to, 
aktyviai dalyvauja įgyvendinant numatytą 
veiklą: keičiasi duomenimis, žiniomis ir 
praktikos pavyzdžiais; jokiu būdu neturėtų 
būti siekiama sukurti klasifikaciją ar 
nustatyti tikslus, reikėtų supaprastinti 
mokymą, pagrįstą bendrais modeliais;
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Or. fr

Pakeitimas 63
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kuria ir įgyvendina valstybinėse 
užimtumo tarnybose Europos masto 
faktiniais duomenimis pagrįstas 
lyginamosios analizės sistemas, paremtas 
kiekybiniais ir kokybiniais VUT veiklos 
rezultatų įvertinimo rodikliais, ir renka 
duomenis, reikalingus tinkamai tarpusavio 
mokymosi priemonei sukurti; Be to, 
aktyviai dalyvauja įgyvendinant numatytą 
veiklą: keičiasi duomenimis, žiniomis ir 
praktikos pavyzdžiais;

a) kuria ir įgyvendina valstybinėse 
užimtumo tarnybose Europos masto 
faktiniais duomenimis pagrįstas 
lyginamosios analizės sistemas, paremtas 
kiekybiniais ir kokybiniais VUT veiklos 
rezultatų įvertinimo rodikliais, ir renka visų 
valstybių narių duomenis, reikalingus 
tinkamai tarpusavio mokymosi priemonei 
sukurti; be to, aktyviai dalyvauja 
įgyvendinant numatytą veiklą: keičiasi 
duomenimis, žiniomis ir geriausios 
patirties pavyzdžiais;

Or. en

Pakeitimas 64
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kuria ir įgyvendina valstybinėse 
užimtumo tarnybose Europos masto 
faktiniais duomenimis pagrįstas 
lyginamosios analizės sistemas, paremtas 
kiekybiniais ir kokybiniais VUT veiklos 
rezultatų įvertinimo rodikliais, ir renka 
duomenis, reikalingus tinkamai tarpusavio 
mokymosi priemonei sukurti; Be to, 
aktyviai dalyvauja įgyvendinant numatytą 
veiklą: keičiasi duomenimis, žiniomis ir 
praktikos pavyzdžiais;

a) kuria ir įgyvendina valstybinėse 
užimtumo tarnybose Europos masto 
faktiniais duomenimis pagrįstas 
lyginamosios analizės mokymosi sistemas, 
paremtas kiekybiniais ir kokybiniais VUT 
veiklos rezultatų įvertinimo rodikliais, ir 
renka duomenis, reikalingus tinkamai 
tarpusavio mokymosi priemonei sukurti; be
to, aktyviai dalyvauja įgyvendinant 
numatytą veiklą: keičiasi duomenimis, 
žiniomis ir praktikos pavyzdžiais;
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Or. de

Pakeitimas 65
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) patvirtina ir įgyvendina VUT 
pagrindinių veiklos sričių modernizavimo 
ir stiprinimo koncepciją;

c) patvirtina ir įgyvendina VUT 
pagrindinių veiklos sričių modernizavimo 
ir stiprinimo koncepciją skatinant 
tarpusavio mokymąsi ir gerinant tarnybų 
pajėgumus ir veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 66
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) patvirtina ir įgyvendina VUT 
pagrindinių veiklos sričių modernizavimo 
ir stiprinimo koncepciją;

c) patvirtina ir įgyvendina VUT 
pagrindinių veiklos sričių modernizavimo 
ir stiprinimo koncepciją laikantis platesnių 
socialinių tikslų;

Or. en

Pakeitimas 67
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Tarybos ar Komisijos prašymu, o taip d) Tarybos, Komisijos, Europos 
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pat savo iniciatyva rengia užimtumo srities 
ataskaitas;

Parlamento prašymu, o taip pat savo 
iniciatyva rengia užimtumo srities 
ataskaitas;

Or. en

Pakeitimas 68
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prisideda įgyvendinant užimtumo srities 
politikos iniciatyvas;

e) prisideda įgyvendinant užimtumo ir 
socialinės politikos sričių iniciatyvas;

Or. de

Pakeitimas 69
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) nustato geriausią patirtį, susijusią su 
NEET jaunimo nustatymu ir iniciatyvų, 
kuriomis užtikrinama, kad šis jaunimas 
įgytų reikiamų įgūdžių patekti į darbo 
rinką ir joje likti, kūrimu, ir dalijasi šia 
patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 70
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tinklas sukuria ataskaitų teikimo 
mechanizmą, susijusį su 3 straipsnio 1 
dalyje ir 3 straipsnio 1 dalies b punkte 
pateiktomis iniciatyvomis. Pagal šią 
nuostatą tinklo nariai kasmet pateikia 
ataskaitas tinklui.

2. Tinklas sukuria ataskaitų teikimo 
mechanizmą, susijusį su visomis 3 
straipsnio 1 dalyje pateiktomis 
iniciatyvomis. Pagal šią nuostatą tinklo 
nariai kasmet pateikia ataskaitas tinklui.

Or. de

Pakeitimas 71
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tinklas bendradarbiauja su 
suinteresuotaisiais darbo rinkos dalyviais, 
įskaitant kitas užimtumo paslaugų teikimo 
tarnybas: įtraukia juos į atitinkamą veiklą, 
tinklo susirinkimus ir keičiasi su jais 
informacija bei duomenimis.

1. Tinklas atsitiktiniais atvejais ir tik savo 
iniciatyva bendradarbiauja su 
suinteresuotaisiais darbo rinkos dalyviais, 
įskaitant kitas užimtumo paslaugų teikimo 
tarnybas, tarp jų laikinojo įdarbinimo 
agentūras, privačias užimtumo tarnybas, 
nevyriausybines organizacijas, kurių 
funkcijos susijusios su užimtumu, tam 
tikrais atvejais vietos valdžios institucijas 
ir Europos orientavimo visą gyvenimą 
politikos plėtojimo tinklą: įtraukia juos į 
atitinkamą veiklą, tinklo susirinkimus ir 
keičiasi su jais informacija bei 
duomenimis.

Or. fr

Pakeitimas 72
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tinklas bendradarbiauja su 
suinteresuotaisiais darbo rinkos dalyviais, 
įskaitant kitas užimtumo paslaugų teikimo 
tarnybas: įtraukia juos į atitinkamą veiklą, 
tinklo susirinkimus ir keičiasi su jais 
informacija bei duomenimis.

1. Tinklas bendradarbiauja su 
suinteresuotaisiais darbo rinkos dalyviais, 
įskaitant kitas užimtumo paslaugų teikimo 
tarnybas ir organizacijas, atstovaujančias 
nedirbantiems asmenims ar 
pažeidžiamoms grupėms: įtraukia juos į 
atitinkamą veiklą, tinklo susirinkimus ir 
keičiasi su jais informacija bei 
duomenimis.

Or. en

Pakeitimas 73
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tinklas bendradarbiauja su 
suinteresuotaisiais darbo rinkos dalyviais, 
įskaitant kitas užimtumo paslaugų teikimo 
tarnybas: įtraukia juos į atitinkamą veiklą, 
tinklo susirinkimus ir keičiasi su jais 
informacija bei duomenimis.

1. Tinklas bendradarbiauja su 
suinteresuotaisiais darbo rinkos dalyviais, 
įskaitant profesines sąjungas ir 
darbuotojų atstovus ir kitas užimtumo 
paslaugų teikimo tarnybas: įtraukia juos į 
atitinkamą veiklą, tinklo susirinkimus ir 
keičiasi su jais informacija bei 
duomenimis.

Or. pt

Pakeitimas 74
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdyba vienbalsiai patvirtina darbo 
tvarkos taisykles, kurioms priklauso, be 

3. Valdyba vienbalsiai patvirtina darbo 
tvarkos taisykles, kurioms priklauso, be 



AM\1007889LT.doc 25/26 PE522.804v01-00

LT

kita ko, valdybos sprendimų priėmimo 
tvarka ir nuostatos dėl tinklo pirmininko ir 
pavaduotojų skyrimo ir kadencijos 
trukmės. Valdyba daugumos sprendimu 
patvirtina metinę darbo programą, įskaitant 
darbo grupių sudarymą ir kalbų vartojimą 
tinklo susirinkimuose; kasmet skelbiama 
tinklo veiklos ataskaita.

kita ko, valdybos sprendimų priėmimo 
tvarka ir nuostatos dėl tinklo pirmininko ir 
pavaduotojų skyrimo ir kadencijos 
trukmės. Valdyba daugumos sprendimu 
patvirtina metinę darbo programą, įskaitant 
darbo grupių sudarymą ir kalbų vartojimą 
tinklo susirinkimuose; tinklo veiklos 
metinė ataskaita pateikiama Europos 
Parlamentui, įvertinama ir prireikus 
pataisoma Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitete bei paskelbiama.

Or. de

Pakeitimas 75
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Bendrosios sistemos patvirtinimas
Komisijai pagal 8 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl lyginamosios analizės ir tarpusavio 
mokymosi iniciatyvų įgyvendinimo 
bendrosios sistemos, kaip apibrėžta 3 
straipsnio 1 dalyje, įskaitant metodiką, 
pagrindinius kiekybinius ir kokybinius 
VUT veiklos rezultatų įvertinimo 
rodiklius, integruotas tarpusavio 
mokymosi programos mokomąsias 
priemones ir dalyvavimo šiose iniciatyvose 
sąlygas.

Or. de

Pakeitimas 76
Heinz K. Becker
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Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus ketveriems metams po 
sprendimo įsigaliojimo, Komisija pateikia 
sprendimo įgyvendinimo ataskaitą Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui. Ataskaitoje pirmiausiai 
įvertinama, kokiu mastu tinklas prisidėjo 
siekiant 2 straipsnyje nurodytų tikslų ir ar 
jis atliko savo užduotis.

1. Praėjus dvejiems metams po sprendimo 
įsigaliojimo, Komisija pateikia sprendimo 
įgyvendinimo ataskaitą Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui. Ataskaitoje pirmiausiai 
įvertinama, kokiu mastu tinklas prisidėjo 
siekiant 2 straipsnyje nurodytų tikslų ir ar 
jis atliko savo užduotis.

Or. de


