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Grozījums Nr. 27
Frédéric Daerden

Lēmuma priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 149. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 149. un 14. pantu,

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Frédéric Daerden

Lēmuma priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Pamattiesību hartu 
un jo īpaši tās 29. un 36. pantu,

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Phil Bennion

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā18

atbalstīja Komisijas priekšlikumu par 
stratēģiju „Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei”19. 
Eiropadome atbalstīja attiecīgo ES 
instrumentu un politikas jomu pilnīgu 
mobilizāciju, lai veicinātu kopējo mērķu 
īstenošanu, un aicināja dalībvalstis vēl 
vairāk saskaņot rīcību. Valstu 
nodarbinātības dienestiem (VND) ir 

(1) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā18

atbalstīja Komisijas priekšlikumu par 
stratēģiju „Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei”19. 
Eiropadome atbalstīja attiecīgo ES 
instrumentu un politikas jomu pilnīgu 
mobilizāciju, lai veicinātu kopējo mērķu 
īstenošanu, un aicināja dalībvalstis vēl 
vairāk saskaņot rīcību. Valstu 
nodarbinātības dienestiem (VND) ir 
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būtiska loma stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķa īstenošanā, proti, līdz 2020. gadam 
līdz 75 % palielināt sieviešu un vīriešu 
nodarbinātības līmeni vecuma grupā no 20 
līdz 64 gadiem.

būtiska loma stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķa īstenošanā, proti, līdz 2020. gadam 
līdz 75 % palielināt sieviešu un vīriešu 
nodarbinātības līmeni vecuma grupā no 20 
līdz 64 gadiem, jo īpaši samazinot 
jauniešu bezdarbu.

__________________ __________________
18 Nr. EUCO 13/10, 17.6.2010. 18 Nr. EUCO 13/10, 17.6.2010.
19 Komisijas paziņojums „Eiropa 2020. 
Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei”; COM(2010) 2020, 
2010. gada 3. marts.

19 Komisijas paziņojums „Eiropa 2020. 
Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei”; COM(2010) 2020, 
2010. gada 3. marts.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Frédéric Daerden

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Valstu nodarbinātības dienesti ir 
dienesti ar tautsaimniecisku nozīmi, un kā 
tādi tie tiek pārvaldīti saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 14. pantu 
un Eiropas Pamattiesību hartas 36. pantu. 
Turklāt Eiropas Pamattiesību hartas 
29. pantā noteikts, ka „ikvienai personai 
ir tiesības izmantot bezmaksas darbā 
iekārtošanas pakalpojumus”.

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Inês Cristina Zuber

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 148. panta 4. punktu 
Padome 2010. gada 21. oktobrī pieņēma 
nodarbinātības politikas pamatnostādnes. 
Šīs integrētās pamatnostādnes 
dalībvalstīm sniedz norādes par valstu 
reformu programmu noteikšanu un 
reformu īstenošanu. Nodarbinātības 
pamatnostādnes kalpo par pamatu 
Padomes konkrētiem ieteikumiem, ko tā 
sniedz katrai dalībvalstij saskaņā ar 
LESD 148. panta 4. punktu. Pēdējos 
gados tajās ir ietverti konkrēti ieteikumi 
par VND darbību un jaudu, un aktīvas 
darba tirgus politikas efektivitāti 
dalībvalstīs.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 32
Inês Cristina Zuber

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pašreizējos ekonomiskajos apstākļos 
darbaspēka mobilitāte ir radījusi 
situācijas, kad darba ņēmējiem no 
saimnieciskā ziņā neattīstītiem 
apgabaliem nākas emigrēt.

Or. pt

Grozījums Nr. 33
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Šie ieteikumi būtu vēl efektīvāki, ja tos 
papildinātu ar plašāku pierādījumu klāstu, 
informāciju par politikas sekmīgu 
īstenošanu un sadarbību starp dalībvalstu 
VND. Šim nolūkam saskaņā ar šo lēmumu 
izveidotajam VND tīklam būtu jāīsteno 
konkrētas iniciatīvas, piemēram, vispārējas 
uz pierādījumiem balstītas salīdzinošās 
vērtēšanas sistēmas, pienācīgi savstarpējas 
mācīšanās pasākumi, savstarpējs atbalsts 
starp VND tīkla dalībniekiem un jāīsteno 
stratēģiski pasākumi, lai modernizētu 
VND. VND tīkla un katra tā dalībnieka 
konkrētās zināšanas būtu arī jāizmanto, lai 
pēc Nodarbinātības, sociālās politikas, 
veselības un patērētāju tiesību aizsardzības 
padomes (EPSCO padome) un 
Nodarbinātības komitejas (EMCO) lūguma 
sniegtu pierādījumus nodarbinātības 
politikas izstrādei.

(4) Šie ieteikumi būtu vēl efektīvāki, ja tos 
papildinātu ar plašāku pierādījumu klāstu, 
informāciju par politikas sekmīgu 
īstenošanu un sadarbību starp dalībvalstu 
VND. Šim nolūkam saskaņā ar šo lēmumu 
izveidotajam VND tīklam būtu jāīsteno 
konkrētas iniciatīvas, piemēram, vispārējas 
uz pierādījumiem balstītas salīdzinošās 
vērtēšanas sistēmas, pienācīgi savstarpējas 
mācīšanās pasākumi, savstarpējs atbalsts 
starp VND tīkla dalībniekiem un jāīsteno 
stratēģiski pasākumi, lai modernizētu 
VND. VND tīkla un katra tā dalībnieka 
konkrētās zināšanas būtu arī jāizmanto, lai 
pēc Nodarbinātības, sociālās politikas, 
veselības un patērētāju tiesību aizsardzības 
padomes (EPSCO padome) un 
Nodarbinātības komitejas (EMCO) lūguma 
sniegtu pierādījumus nodarbinātības 
politikas izstrādei, kas īpaši vajadzīga, lai
novērstu augsto bezdarba līmeni 
neaizsargātajās grupās un jo īpaši 
jauniešu vidū.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Šie ieteikumi būtu vēl efektīvāki, ja tos 
papildinātu ar plašāku pierādījumu klāstu, 
informāciju par politikas sekmīgu 
īstenošanu un sadarbību starp dalībvalstu 
VND. Šim nolūkam saskaņā ar šo lēmumu 
izveidotajam VND tīklam būtu jāīsteno 
konkrētas iniciatīvas, piemēram, vispārējas 
uz pierādījumiem balstītas salīdzinošās 
vērtēšanas sistēmas, pienācīgi savstarpējas 
mācīšanās pasākumi, savstarpējs atbalsts 

(4) Šie ieteikumi būtu vēl efektīvāki, ja tos 
papildinātu ar plašāku pierādījumu klāstu, 
informāciju par politikas sekmīgu 
īstenošanu un sadarbību starp dalībvalstu 
VND. Šim nolūkam saskaņā ar šo lēmumu 
izveidotajam VND tīklam būtu jāīsteno 
konkrētas iniciatīvas, piemēram, vispārējas 
uz pierādījumiem balstītas salīdzinošās 
vērtēšanas sistēmas, pienācīgi savstarpējas 
mācīšanās pasākumi, savstarpējs atbalsts 
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starp VND tīkla dalībniekiem un jāīsteno 
stratēģiski pasākumi, lai modernizētu 
VND. VND tīkla un katra tā dalībnieka 
konkrētās zināšanas būtu arī jāizmanto, lai 
pēc Nodarbinātības, sociālās politikas, 
veselības un patērētāju tiesību aizsardzības 
padomes (EPSCO padome) un 
Nodarbinātības komitejas (EMCO) lūguma 
sniegtu pierādījumus nodarbinātības 
politikas izstrādei.

starp VND tīkla dalībniekiem un jāīsteno 
stratēģiski pasākumi, lai modernizētu 
VND. VND tīkla un katra tā dalībnieka 
konkrētās zināšanas būtu arī jāizmanto, lai 
pēc Nodarbinātības, sociālās politikas, 
veselības un patērētāju tiesību aizsardzības 
padomes (EPSCO padome) un Eiropas 
Parlamenta un Komisijas Nodarbinātības 
komitejas lūguma sniegtu pierādījumus 
nodarbinātības politikas izstrādei.

Or. de

Grozījums Nr. 35
Inês Cristina Zuber

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Šie ieteikumi būtu vēl efektīvāki, ja tos 
papildinātu ar plašāku pierādījumu 
klāstu, informāciju par politikas sekmīgu 
īstenošanu un sadarbību starp dalībvalstu 
VND. Šim nolūkam saskaņā ar šo lēmumu 
izveidotajam VND tīklam būtu jāīsteno 
konkrētas iniciatīvas, piemēram, vispārējas 
uz pierādījumiem balstītas salīdzinošās 
vērtēšanas sistēmas, pienācīgi savstarpējas 
mācīšanās pasākumi, savstarpējs atbalsts 
starp VND tīkla dalībniekiem un jāīsteno 
stratēģiski pasākumi, lai modernizētu 
VND. VND tīkla un katra tā dalībnieka 
konkrētās zināšanas būtu arī jāizmanto, lai 
pēc Nodarbinātības, sociālās politikas, 
veselības un patērētāju tiesību aizsardzības 
padomes (EPSCO padome) un 
Nodarbinātības komitejas (EMCO) lūguma 
sniegtu pierādījumus nodarbinātības 
politikas izstrādei.

(4) Saskaņā ar šo lēmumu izveidotajam 
VND tīklam būtu jāīsteno konkrētas 
iniciatīvas, piemēram, vispārējas uz 
pierādījumiem balstītas salīdzinošās 
vērtēšanas sistēmas, pienācīgi savstarpējas 
mācīšanās pasākumi, savstarpējs atbalsts 
starp VND tīkla dalībniekiem un jāīsteno 
stratēģiski pasākumi, lai modernizētu 
VND. VND tīkla un katra tā dalībnieka
konkrētās zināšanas būtu arī jāizmanto, lai 
pēc Nodarbinātības, sociālās politikas, 
veselības un patērētāju tiesību aizsardzības 
padomes (EPSCO padome) un 
Nodarbinātības komitejas (EMCO) lūguma 
sniegtu pierādījumus nodarbinātības 
politikas izstrādei.

Or. pt
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Grozījums Nr. 36
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saskaņā arī šo lēmumu izveidotajam 
VND tīklam, pamatojoties uz LESD 
150. pantu, būtu cieši jāsadarbojas ar 
EMCO un jāveicina tās darbs, sniedzot ar 
faktiem pamatotus pierādījumus un 
ziņojumus par politikas īstenošanu. EMCO 
informēs Padomi par VND tīkla 
ieguldījumu. Nodarbinātības politikas 
izvērtēšanā un veidošanā gan valstu, gan 
ES līmeņa politisko lēmumu pieņēmējiem 
jo īpaši var palīdzēt VND tīkla kopējās 
zināšanas par nodarbinātības politikas 
īstenošanu un VND salīdzinošā analīze.

(6) Saskaņā arī šo lēmumu izveidotajam 
VND tīklam, pamatojoties uz LESD 
150. pantu, būtu cieši jāsadarbojas ar 
EMCO un jāveicina tās darbs, sniedzot ar 
faktiem pamatotus pierādījumus un 
ziņojumus par politikas īstenošanu. EMCO 
informēs Padomi par VND tīkla 
ieguldījumu. Nodarbinātības politikas 
izvērtēšanā un veidošanā gan valstu, gan 
ES līmeņa politisko lēmumu pieņēmējiem 
jo īpaši var palīdzēt VND tīkla kopējās 
zināšanas par nodarbinātības politikas 
īstenošanu un VND salīdzinošā analīze, 
palīdzot sasniegt katras valsts mērķus un 
paaugstināt nodarbinātības līmeni, tā 
atrisinot neaizpildīto darbavietu problēmu 
iekšējā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Phil Bennion

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) VND tīklam būtu jāpalīdz īstenot tādas 
nodarbinātības politikas iniciatīvas kā 
Padomes ieteikums par Jaunatnes 
garantijas izveidošanu21. VND tīkls var arī 
atbalstīt tādas iniciatīvas, kuru mērķis ir 
veicināt pāreju no izglītības un apmācībām 
uz nodarbinātību, tostarp uzlabojot prasmju 
un kvalifikācijas pārredzamību.

(7) VND tīklam būtu jāpalīdz īstenot tādas 
nodarbinātības politikas iniciatīvas kā 
Padomes ieteikums par Jaunatnes 
garantijas izveidošanu21. Tīklam būtu 
jāizveido un jādalās ar paraugpraksi 
attiecībā uz tādu jauniešu, kas nemācās 
un nestrādā, apzināšanu un iniciatīvu 
izstrādi, kuras nodrošinātu, ka šie jaunieši 
iegūst vajadzīgās prasmes, kas viņiem 
ļautu iekļūt un palikt darba tirgū. Tīkls 
var arī atbalstīt tādas iniciatīvas, kuru 
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mērķis ir veicināt pāreju no izglītības un 
apmācībām uz nodarbinātību, tostarp 
uzlabojot prasmju un kvalifikācijas 
pārredzamību un veicinot māceklību un 
apmācību darba procesā.

__________________ __________________
21 Padomes ieteikums par Jaunatnes 
garantijas izveidošanu (7123/13).

21 Padomes ieteikums par Jaunatnes 
garantijas izveidošanu (7123/13).

Or. en

Grozījums Nr. 38
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) VND tīklam būtu jāpalīdz īstenot tādas 
nodarbinātības politikas iniciatīvas kā 
Padomes ieteikums par Jaunatnes 
garantijas izveidošanu 21. VND tīkls var arī 
atbalstīt tādas iniciatīvas, kuru mērķis ir 
veicināt pāreju no izglītības un apmācībām 
uz nodarbinātību, tostarp uzlabojot 
prasmes un kvalifikācijas.

(7) VND tīklam būtu jāpalīdz īstenot tādas 
nodarbinātības politikas iniciatīvas kā 
Padomes ieteikums par Jaunatnes 
garantijas izveidošanu21. VND tīkls var arī 
atbalstīt tādas iniciatīvas, kuru mērķis ir 
veicināt pāreju no izglītības un apmācībām 
uz nodarbinātību, konsultējot darba 
meklētājus par māceklību, stažēšanos un 
tālākizglītību, uzlabojot prasmes un 
kvalifikācijas, kas vajadzīgas, lai labāk 
piemērotos tirgus vajadzībām un darba 
devēju prasībām.

__________________ __________________
21 Padomes ieteikums par Jaunatnes 
garantijas izveidošanu (7123/13).

21 Padomes ieteikums par Jaunatnes 
garantijas izveidošanu (7123/13).

Or. en

Grozījums Nr. 39
Phil Bennion

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) VND tīklam būtu jāstiprina savu 
dalībnieku sadarbība, jāizstrādā kopējas 
iniciatīvas, kuru mērķis ir informācijas un 
labākās prakses apmaiņa visās VND 
aptvertajās jomās, salīdzinošā analīze un 
konsultācijas, kā arī novatorisku pieeju 
sekmēšana nodarbinātības pakalpojumu 
sniegšanā. Izveidojot šo tīklu, būs 
iespējams salīdzināt visus VND iekļaujošā, 
uz pierādījumiem balstītā un uz sniegumu 
vērstā veidā, un tā rezultātā varēs noteikt 
labākās prakses. Pateicoties šiem 
rezultātiem, VND tīkla dalībniekiem būtu 
jāspēj izstrādāt nodarbinātības 
pakalpojumu struktūru un sniegšanu 
saskaņā ar savu specifisko atbildību. VND 
tīkla īstenotajām iniciatīvām būtu 
jāpalielina VND un valsts izdevumu 
efektivitāte.

(8) VND tīklam būtu jāstiprina savu 
dalībnieku sadarbība, jāizstrādā kopējas 
iniciatīvas, kuru mērķis ir informācijas un 
paraugprakses apmaiņa visās VND 
aptvertajās jomās, salīdzinošā analīze un 
konsultācijas, kā arī novatorisku pieeju 
sekmēšana nodarbinātības pakalpojumu 
sniegšanā. Izveidojot šo tīklu, būs 
iespējams salīdzināt visus VND iekļaujošā, 
uz pierādījumiem balstītā un uz sniegumu 
vērstā veidā, un tā rezultātā varēs noteikt 
paraugprakses. Pateicoties šiem 
rezultātiem, VND tīkla dalībniekiem būtu 
jāspēj izstrādāt nodarbinātības 
pakalpojumu struktūru un sniegšanu 
saskaņā ar savu specifisko atbildību. VND 
tīkla īstenotajām iniciatīvām būtu 
jāpalielina VND un valsts izdevumu 
efektivitāte. Tīklam būtu arī jāsadarbojas 
ar privātajiem nodarbinātības dienestiem.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) VND tīklam būtu jāstiprina savu 
dalībnieku sadarbība, jāizstrādā kopējas 
iniciatīvas, kuru mērķis ir informācijas un 
labākās prakses apmaiņa visās VND 
aptvertajās jomās, salīdzinošā analīze un 
konsultācijas, kā arī novatorisku pieeju 
sekmēšana nodarbinātības pakalpojumu 
sniegšanā. Izveidojot šo tīklu, būs 
iespējams salīdzināt visus VND iekļaujošā, 
uz pierādījumiem balstītā un uz sniegumu 
vērstā veidā, un tā rezultātā varēs noteikt 
labākās prakses. Pateicoties šiem 
rezultātiem, VND tīkla dalībniekiem būtu 

(8) VND tīklam būtu jāstiprina savu 
dalībnieku sadarbība, jāizstrādā kopējas 
iniciatīvas, kuru mērķis ir informācijas un 
paraugprakses apmaiņa visās VND 
aptvertajās jomās, salīdzinošā analīze un 
konsultācijas, kā arī novatorisku pieeju 
sekmēšana nodarbinātības pakalpojumu 
sniegšanā. Izveidojot šo tīklu, būs 
iespējams salīdzināt visus VND iekļaujošā, 
uz pierādījumiem balstītā un uz sniegumu 
vērstā veidā, un tā rezultātā varēs noteikt 
paraugprakses. Pateicoties šiem 
rezultātiem, VND tīkla dalībniekiem būtu 
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jāspēj izstrādāt nodarbinātības 
pakalpojumu struktūru un sniegšanu 
saskaņā ar savu specifisko atbildību. VND 
tīkla īstenotajām iniciatīvām būtu 
jāpalielina VND un valsts izdevumu 
efektivitāte.

jāspēj izstrādāt nodarbinātības 
pakalpojumu struktūru un sniegšanu 
saskaņā ar savu specifisko atbildību, 
nodrošinot darba meklētāju prasmju un 
kvalifikāciju labāku atbilstību darba 
devēju vajadzībām. VND tīkla īstenotajām 
iniciatīvām būtu jāpalielina VND un valsts 
izdevumu efektivitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) VND tīklam būtu jāstiprina savu 
dalībnieku sadarbība, jāizstrādā kopējas 
iniciatīvas, kuru mērķis ir informācijas un 
labākās prakses apmaiņa visās VND 
aptvertajās jomās, salīdzinošā analīze un 
konsultācijas, kā arī novatorisku pieeju 
sekmēšana nodarbinātības pakalpojumu 
sniegšanā. Izveidojot šo tīklu, būs 
iespējams salīdzināt visus VND iekļaujošā, 
uz pierādījumiem balstītā un uz sniegumu 
vērstā veidā, un tā rezultātā varēs noteikt 
labākās prakses. Pateicoties šiem 
rezultātiem, VND tīkla dalībniekiem būtu 
jāspēj izstrādāt nodarbinātības 
pakalpojumu struktūru un sniegšanu 
saskaņā ar savu specifisko atbildību. VND 
tīkla īstenotajām iniciatīvām būtu 
jāpalielina VND un valsts izdevumu 
efektivitāte.

(8) VND tīklam būtu jāstiprina savu 
dalībnieku sadarbība, jāizstrādā kopējas 
iniciatīvas, kuru mērķis ir informācijas un 
paraugprakses apmaiņa visās VND 
aptvertajās jomās, salīdzinošā analīze un 
konsultācijas, kā arī novatorisku pieeju 
sekmēšana nodarbinātības pakalpojumu 
sniegšanā. Izveidojot šo tīklu, būs 
iespējams salīdzināt visus VND iekļaujošā, 
uz pierādījumiem balstītā un uz sniegumu 
vērstā veidā, un tā rezultātā varēs noteikt 
paraugprakses un darba struktūras 
dalībvalstīs. Pateicoties šiem rezultātiem, 
VND tīkla dalībniekiem būtu jāspēj 
izstrādāt nodarbinātības pakalpojumu 
struktūru un sniegšanu saskaņā ar savu 
specifisko atbildību. VND tīkla īstenotajām 
iniciatīvām būtu jāpalielina VND un valsts 
izdevumu efektivitāte.

Or. de

Grozījums Nr. 42
Inês Cristina Zuber
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Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) VND tīklam būtu jāstiprina savu 
dalībnieku sadarbība, jāizstrādā kopējas 
iniciatīvas, kuru mērķis ir informācijas un 
labākās prakses apmaiņa visās VND 
aptvertajās jomās, salīdzinošā analīze un 
konsultācijas, kā arī novatorisku pieeju 
sekmēšana nodarbinātības pakalpojumu 
sniegšanā. Izveidojot šo tīklu, būs 
iespējams salīdzināt visus VND iekļaujošā, 
uz pierādījumiem balstītā un uz sniegumu 
vērstā veidā, un tā rezultātā varēs noteikt 
labākās prakses. Pateicoties šiem 
rezultātiem, VND tīkla dalībniekiem būtu 
jāspēj izstrādāt nodarbinātības 
pakalpojumu struktūru un sniegšanu 
saskaņā ar savu specifisko atbildību. VND 
tīkla īstenotajām iniciatīvām būtu
jāpalielina VND un valsts izdevumu 
efektivitāte.

(8) VND tīklam būtu jāstiprina savu 
dalībnieku sadarbība, jāizstrādā kopējas 
iniciatīvas, kuru mērķis ir informācijas un 
paraugprakses apmaiņa visās VND 
aptvertajās jomās, salīdzinošā analīze un 
konsultācijas, kā arī novatorisku pieeju 
sekmēšana nodarbinātības pakalpojumu 
sniegšanā. Izveidojot šo tīklu, būs 
iespējams salīdzināt visus VND iekļaujošā, 
uz pierādījumiem balstītā un uz sniegumu 
vērstā veidā, un tā rezultātā varēs noteikt 
paraugprakses. Pateicoties šiem 
rezultātiem, VND tīkla dalībniekiem būtu 
jāspēj izstrādāt nodarbinātības 
pakalpojumu struktūru un sniegšanu 
saskaņā ar savu specifisko atbildību. VND 
tīkla īstenotajām iniciatīvām būtu jāpalīdz 
nodrošināt labāku izpratni par valsts 
nodarbinātības dienestu īpašajām 
iezīmēm katrā dalībvalstī un šim nolūkam 
jānodrošina atbilstīgs finansējums.

Or. pt

Grozījums Nr. 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Lēmuma priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lai VND kopīgais darbs būtu pēc 
iespējas atbilstīgāks patiesajai situācijai 
darba tirgū, Eurostat rīcībā būtu jābūt 
reāla laika rādītājiem par bezdarbu 
NUTS 3 reģionu līmenī.

Or. fr
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Grozījums Nr. 44
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 2. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu izraudzītie valsts 
nodarbinātības dienesti;

a) dalībvalstu izraudzītie valsts 
nodarbinātības dienesti, kas katrs nosūta 
vienu pārstāvi, un

Or. de

Grozījums Nr. 45
Inês Cristina Zuber

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 2. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) sociālie partneri;

Or. pt

Grozījums Nr. 46
Frédéric Daerden

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kurās ir autonomi reģionālie 
valsts nodarbinātības dienesti, nodrošina to 
atbilstīgu pārstāvību Tīkla īpašajās 
iniciatīvās.

Dalībvalstis, kurās ir autonomi vietējie vai
reģionālie valsts nodarbinātības dienesti, 
nodrošina to atbilstīgu pārstāvību Tīkla 
īpašajās iniciatīvās. Valstu nodarbinātības 
dienestu pārstāvji dara visu vajadzīgo, lai 
Tīkla darbībās iekļautu vietējo un 
reģionālo iestāžu viedokļus un pieredzi un 
lai šie vietējie un reģionālie dienesti būtu 
pilnībā informēti par Tīkla darbībām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 47
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kurās ir autonomi reģionālie 
valsts nodarbinātības dienesti, nodrošina to 
atbilstīgu pārstāvību Tīkla īpašajās 
iniciatīvās.

Dalībvalstis, kurās ir autonomi reģionālie 
valsts nodarbinātības dienesti, nodrošina to 
atbilstīgu pārstāvību Tīkla īpašajās 
iniciatīvās. Katrai dalībvalstij, neraugoties 
uz reģionālo nodarbinātības dienestu 
skaitu, ir viena balss Tīklā.

Or. de

Grozījums Nr. 48
Frédéric Daerden

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai Tīklam palīdzētu noteikt piemērotu 
kompetences līmeni, Reģionu komitejas 
izraudzītam pārstāvim Tīkla ietvaros tiks 
piešķirts novērotāja statuss.

Or. fr

Pamatojums

Vietējās iestādes dažās dalībvalstīs ir tieši atbildīgas par valstu nodarbinātības dienestu 
pakalpojumiem vai tādiem pasākumiem kā profesionālās sagatavošanas sistēmu darbība, 
vajadzību prognozēšana saistībā ar darba tirgu vai atbalsts nodarbinātības veicināšanai. 
Tādējādi, ja vietējos līmeņos iegūtā pieredze un prakse tiktu oficiāli atzīta un iekļauta Tīkla 
darbā, tiktu paaugstināta kvalitāte Tīkla ieguldījumam Savienības lēmumu pieņemšanas 
procesos.

Grozījums Nr. 49
Antigoni Papadopoulou
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Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei „Eiropa 2020” un tās 
galveno mērķu īstenošanu, jo īpaši 
nodarbinātības jomā;

a) ciešāku sadarbību attiecībā uz 
konkrētām iniciatīvām VND 
modernizēšanai pašreizējās ekonomikas 
krīzes apstākļos un stratēģijas gudrai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei 
„Eiropa 2020” un tās galveno mērķu 
īstenošanu, jo īpaši nodarbinātības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Danuta Jazłowiecka

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) neaizsargātāko sociālo grupu ar 
augstu bezdarba līmeni, un jo īpaši 
jauniešu un vecāku darba ņēmēju 
atbalstīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) cienīga darba veicināšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ES darba tirgu darbības uzlabošanu; b) ES darba tirgu darbības uzlabošanu,
salīdzinot valstu nodarbinātības dienestu 
veikumu saskaņā ar attiecīgajiem 
kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Inês Cristina Zuber

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ES darba tirgu darbības uzlabošanu; b) darba ar sociālajām un darba tiesībām 
veicināšana katrā dalībvalstī;

Or. pt

Grozījums Nr. 54
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darba tirgu integrācijas uzlabošanu; c) paraugprakšu noteikšanu, darba tirgu 
integrācijas uzlabošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Danuta Jazłowiecka
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Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ģeogrāfiskās un profesionālās 
mobilitātes palielināšanu;

d) brīvprātīgas ģeogrāfiskās un 
profesionālās mobilitātes palielināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Inês Cristina Zuber

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ģeogrāfiskās un profesionālās
mobilitātes palielināšanu;

d) ģeogrāfisko un profesionālo mobilitāti;

Or. pt

Grozījums Nr. 57
Phil Bennion

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) jauniešu bezdarba samazināšanu, 
uzraugot un atbalstot tādu iniciatīvu kā 
Jaunatnes garantija īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)



PE522.804v01-00 18/25 AM\1007889LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) pietiekamāku iesaistīšanos 
savstarpējās mācībās un salīdzinošās 
vērtēšanas pasākumos, ko veic 
dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) salīdzinošo mācīšanos lielākā apjomā, 
lai varētu labāk īstenot veiksmīgās 
paraugprakses;

Or. de

Grozījums Nr. 60
Phil Bennion

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – eb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) prasmju trūkumu noteikšanu un 
informācijas sniegšanu par to apjomu un 
jomas noteikšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – eb punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) novērtēšanu ar nolūku īstermiņā 
uzsākt nepieciešamās darba tirgus 
politikas iniciatīvas;

Or. de

Grozījums Nr. 62
Frédéric Daerden

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izstrādā un īsteno uz pierādījumiem 
balstītas Eiropas mēroga valstu 
nodarbinātības dienestu salīdzinošās 
vērtēšanas sistēmas, pamatojoties uz 
kvantitatīvu un kvalitatīvu rādītāju 
izmantošanu VND snieguma novērtēšanai, 
un vāc pierādījumus ar mērķi izveidot 
pienācīgu savstarpējas mācīšanās 
mehānismu. Tas arī aktīvi piedalās minēto 
pasākumu īstenošanā, apmainoties ar 
informāciju, zināšanām un praksi;

a) izstrādā un īsteno uz pierādījumiem 
balstītas Eiropas mēroga valstu 
nodarbinātības dienestu salīdzinošās 
vērtēšanas sistēmas, pamatojoties uz 
kvantitatīvu un kvalitatīvu rādītāju 
izmantošanu VND snieguma novērtēšanai, 
un vāc pierādījumus ar mērķi izveidot 
pienācīgu savstarpējas mācīšanās 
mehānismu. Tas arī aktīvi piedalās minēto 
pasākumu īstenošanā, apmainoties ar 
informāciju, zināšanām un praksi. Mērķim 
nekādā ziņā nevajadzētu būt izveidot 
„klasifikāciju” vai noteikt mērķus, bet 
gan atvieglot mācīšanos, balstoties uz 
vienotu metodiku;

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izstrādā un īsteno uz pierādījumiem 
balstītas Eiropas mēroga valstu 

a) izstrādā un īsteno uz pierādījumiem 
balstītas Eiropas mēroga valstu 
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nodarbinātības dienestu salīdzinošās 
vērtēšanas sistēmas, pamatojoties uz 
kvantitatīvu un kvalitatīvu rādītāju 
izmantošanu VND snieguma novērtēšanai, 
un vāc pierādījumus ar mērķi izveidot 
pienācīgu savstarpējas mācīšanās 
mehānismu. Tas arī aktīvi piedalās minēto 
pasākumu īstenošanā, apmainoties ar 
informāciju, zināšanām un praksi;

nodarbinātības dienestu salīdzinošās 
vērtēšanas sistēmas, pamatojoties uz 
kvantitatīvu un kvalitatīvu rādītāju 
izmantošanu VND snieguma novērtēšanai, 
un vāc pierādījumus no visām dalībvalstīm
ar mērķi izveidot pienācīgu savstarpējas 
mācīšanās mehānismu. Tas arī aktīvi 
piedalās minēto pasākumu īstenošanā, 
apmainoties ar informāciju, zināšanām un 
paraugpraksi;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izstrādā un īsteno uz pierādījumiem 
balstītas Eiropas mēroga valstu 
nodarbinātības dienestu salīdzinošās 
vērtēšanas sistēmas, pamatojoties uz 
kvantitatīvu un kvalitatīvu rādītāju 
izmantošanu VND snieguma novērtēšanai, 
un vāc pierādījumus ar mērķi izveidot 
pienācīgu savstarpējas mācīšanās 
mehānismu. Tas arī aktīvi piedalās minēto 
pasākumu īstenošanā, apmainoties ar 
informāciju, zināšanām un praksi;

a) izstrādā un īsteno uz pierādījumiem 
balstītas Eiropas mēroga valstu 
nodarbinātības dienestu salīdzinošās 
mācīšanās sistēmas, pamatojoties uz 
kvantitatīvu un kvalitatīvu rādītāju 
izmantošanu VND snieguma novērtēšanai, 
un vāc pierādījumus ar mērķi izveidot 
pienācīgu savstarpējas mācīšanās 
mehānismu. Tas arī aktīvi piedalās minēto 
pasākumu īstenošanā, apmainoties ar 
informāciju, zināšanām un praksi;

Or. de

Grozījums Nr. 65
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieņem un īsteno koncepciju VND 
modernizēšanai un stiprināšanai 

c) pieņem un īsteno koncepciju VND 
modernizēšanai un stiprināšanai 
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būtiskākajās jomās; būtiskākajās jomās, sekmējot savstarpēju 
mācīšanos un uzlabojot dienestu spējas
un efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieņem un īsteno koncepciju VND 
modernizēšanai un stiprināšanai 
būtiskākajās jomās;

c) pieņem un īsteno koncepciju VND 
modernizēšanai un stiprināšanai 
būtiskākajās jomās saskaņā ar plašākiem 
sociāliem mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pēc Padomes vai Komisijas lūguma vai 
pēc savas iniciatīvas sagatavo ziņojumus 
par nodarbinātības jomu;

d) pēc Padomes, Komisijas, Eiropas 
Parlamenta lūguma vai pēc savas 
iniciatīvas sagatavo ziņojumus par 
nodarbinātības jomu;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) palīdz īstenot nodarbinātības politikas 
iniciatīvas nodarbinātības jomā;

e) palīdz īstenot nodarbinātības politikas 
iniciatīvas nodarbinātības un sociālajā
jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 69
Phil Bennion

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) izveido un dalās ar paraugpraksi 
attiecībā uz tādu jauniešu, kas nemācās 
un nestrādā, apzināšanu un iniciatīvu 
izstrādi, kuras nodrošinātu, ka šie jaunieši 
iegūst vajadzīgās prasmes, kas viņiem 
ļautu iekļūt un palikt darba tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tīkls izveido ziņošanas mehānismu 
attiecībā uz 3. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētajām iniciatīvām. 
Saskaņā ar šo noteikumu Tīkla dalībnieki 
tam iesniedz ikgadēju ziņojumu.

2. Tīkls izveido ziņošanas mehānismu 
attiecībā uz visām 3. panta 1. punktā 
minētajām iniciatīvām. Saskaņā ar šo 
noteikumu Tīkla dalībnieki tam iesniedz 
ikgadēju ziņojumu.

Or. de
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Grozījums Nr. 71
Frédéric Daerden

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tīkls sadarbojas ar darba tirgus 
ieinteresētajām personām, tostarp citiem 
nodarbinātības pakalpojumu sniedzējiem, 
tos iesaistot attiecīgajos Tīkla pasākumos 
un sanāksmēs un apmainoties ar 
informāciju un datiem.

Tīkls periodiski un tikai pēc savas 
ierosmes sadarbojas ar darba tirgus 
ieinteresētajām personām, tostarp citiem 
nodarbinātības pakalpojumu sniedzējiem,
ietverot pagaidu darbā iekārtošanās 
aģentūras, privātos nodarbinātības 
dienestus, NVO, kuras darbojas
nodarbinātības jomā, vajadzības gadījumā 
reģionālās un vietējās iestādes un Eiropas 
Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīklu,
tos iesaistot attiecīgajos Tīkla pasākumos 
un sanāksmēs un apmainoties ar 
informāciju un datiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tīkls sadarbojas ar darba tirgus 
ieinteresētajām personām, tostarp citiem 
nodarbinātības pakalpojumu sniedzējiem, 
tos iesaistot attiecīgajos Tīkla pasākumos 
un sanāksmēs un apmainoties ar 
informāciju un datiem.

Tīkls sadarbojas ar darba tirgus 
ieinteresētajām personām, tostarp citiem 
nodarbinātības pakalpojumu sniedzējiem
un organizācijām, kas pārstāv 
bezdarbniekus vai neaizsargātākās 
grupas, tās iesaistot attiecīgajos Tīkla 
pasākumos un sanāksmēs un apmainoties 
ar informāciju un datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Inês Cristina Zuber

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tīkls sadarbojas ar darba tirgus 
ieinteresētajām personām, tostarp citiem 
nodarbinātības pakalpojumu sniedzējiem, 
tos iesaistot attiecīgajos Tīkla pasākumos 
un sanāksmēs un apmainoties ar 
informāciju un datiem.

Tīkls sadarbojas ar darba tirgus 
ieinteresētajām personām, tostarp 
arodbiedrībām un darba ņēmēju 
pārstāvjiem, kā arī citiem nodarbinātības 
pakalpojumu sniedzējiem, tos iesaistot 
attiecīgajos Tīkla pasākumos un sanāksmēs 
un apmainoties ar informāciju un datiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 74
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tīkla padome ar vienbalsīgu lēmumu 
pieņem reglamentu, kas cita starpā ietver 
padomes lēmumu pieņemšanas kārtību, 
noteikumus par Tīkla priekšsēdētāja un 
priekšsēdētāja vietnieku iecelšanu un 
pilnvaru termiņu. Tīkla padome ar balsu 
vairākumu pieņem lēmumu par ikgadējo 
darba programmu, tostarp darba grupu 
izveidi un Tīkla sanāksmju valodām, un 
par publicēšanai paredzēto Tīkla gada 
pārskatu.

3. Tīkla padome ar vienbalsīgu lēmumu 
pieņem reglamentu, kas cita starpā ietver 
padomes lēmumu pieņemšanas kārtību, 
noteikumus par Tīkla priekšsēdētāja un 
priekšsēdētāja vietnieku iecelšanu un 
pilnvaru termiņu. Tīkla padome ar balsu 
vairākumu pieņem lēmumu par ikgadējo 
darba programmu, tostarp darba grupu 
izveidi un Tīkla sanāksmju valodām, un 
par Tīkla gada pārskatu, kas jānosūta
Eiropas Parlamentam un pēc tam 
jānovērtē Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejai, tas jāapstrādā un jāpublicē.

Or. de

Grozījums Nr. 75
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots



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

LV

Vispārējas sistēmas pieņemšana
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 8. pantu attiecībā uz 
salīdzinošās vērtēšanas un savstarpējas 
mācīšanās iniciatīvu īstenošanas vispārējo 
sistēmu, kā to paredz 3. panta 1. punkts, 
tostarp metodiku, kvantitatīvos un 
kvalitatīvos pamatrādītājus VND 
snieguma novērtēšanai, integrētas 
savstarpējas mācīšanās programmas 
mācību instrumentus un nosacījumus 
dalībai šajās iniciatīvās.

Or. de

Grozījums Nr. 76
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Četrus gadus pēc šā lēmuma stāšanās 
spēkā Komisija iesniegs Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālajai komitejai un 
Reģionu komitejai ziņojumu par šā 
lēmuma piemērošanu. Minētajā ziņojumā 
jo īpaši tiks izvērtēts, kādā apmērā Tīkls ir 
palīdzējis 2. pantā izklāstīto mērķu 
sasniegšanā un vai tas savus uzdevumus ir 
izpildījis.

Divus gadus pēc šā lēmuma stāšanās spēkā 
Komisija iesniegs Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un 
sociālajai komitejai un Reģionu komitejai 
ziņojumu par šā lēmuma piemērošanu. 
Minētajā ziņojumā jo īpaši tiks izvērtēts, 
kādā apmērā Tīkls ir palīdzējis 2. pantā 
izklāstīto mērķu sasniegšanā un vai tas 
savus uzdevumus ir izpildījis.

Or. de


