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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje.
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos (pavyzdžiui: „ABCD“).
Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu 
kursyvu, o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl valstybinių užimtumo 
tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo
(COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013)0430),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 149 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0177/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) neformaliame užimtumo, socialinės 
politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų 
ministrų posėdyje pripažinta, kad geresnis 
ir tikslingesnis VUT bendradarbiavimas 
padėtų dalytis geriausios praktikos 
pavyzdžiais, ir paprašyta pateikti išsamesnį 
pasiūlymą dėl „lyginamosios analizės
mokymosi“ iniciatyvos.;

(5) geresnis ir tikslingesnis VUT 
bendradarbiavimas padėtų dalytis 
geriausios praktikos pavyzdžiais ir turėtų 
būti paprašyta pateikti išsamesnį pasiūlymą 
dėl „lyginamojo mokymosi“ iniciatyvos;

Or. fr
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Pakeitimas 2

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 – konkrečiai VUT 
tinklo sekretoriatas su Užimtumo komiteto 
sekretoriatu – pagal SESV 150 straipsnį ir 
prisidėti prie jo veiklos kaip faktinių 
duomenų bei politikos įgyvendinimo 
ataskaitų teikėjas. Tokie VUT tinklo 
pranešimai Europos Parlamentui ir
Tarybai pateikiami per Užimtumo 
komitetą, prireikus kartu su pastabomis.
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. Užimtumo komitetas 
taip pat informuoja VUT tinklą apie savo 
veiklą.

Or. fr

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) viešosios politikos procesas apima 
rengimo ir įgyvendinimo etapus. Todėl 
Europos Parlamentas ir Taryba, kaip 
teisėkūros institucijos, turėtų atsižvelgti į 
abu etapus. Užimtumo komitetas 
atsakingas už viešosios užimtumo 
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politikos rengimą, o VUT tinklas turėtų 
dalyvauti įgyvendinant šią politiką. Šiuo 
klausimu itin svarbu Užimtumo komitetui 
ir VUT tinklui tarpusavyje keistis 
informacija. Tais atvejais, kai Užimtumo 
komitetas turi galimybę pateikti pastabas 
dėl tinklo pranešimų, jam neturėtų būti 
leidžiama juos keisti. Taip pat neturėtų 
būti mechanizmo, pagal kurį Užimtumo 
komitetas tvirtintų ataskaitas ar metines 
darbo programas. Vis dėlto šių dviejų 
organų sekretoriatai turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti;

Or. fr

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) dėl VUT modelių, jų atliekamų 
užduočių ir paslaugų teikimo formų 
įvairovės kiekviena valstybė narė paskiria į 
VUT tinklo valdybą vieną iš savo 
valstybinių užimtumo tarnybų vyresniųjų 
vadovų. Kai tinkama, šis narys valdyboje 
atstovauja kitoms tos valstybės narės 
valstybinėms užimtumo tarnyboms.
Paskirtiesiems nariams turi būti suteikti 
įgaliojimai priimti sprendimus juos 
pasiuntusių organizacijų vardu. Siekiant 
užtikrinti aktyvų visų VUT dalyvavimą 
tinkle, galimybė veikti turi būti atvira 
įvairaus lygmens dalyvavimui;

(10) dėl VUT modelių, jų atliekamų 
užduočių ir paslaugų teikimo formų 
įvairovės kiekviena valstybė narė paskiria į 
VUT tinklo valdybą po vieną narį ir po 
vieną ar kelis pakaitinius narius iš savo 
valstybinių užimtumo tarnybų vyresniųjų 
vadovų. Kai tinkama, šis narys ir (arba) šie 
pakaitiniai nariai valdyboje atstovauja 
kitoms tos valstybės narės valstybinėms 
užimtumo tarnyboms. Paskirtiesiems 
nariams turi būti suteikti įgaliojimai priimti 
sprendimus juos pasiuntusių organizacijų 
vardu. Siekiant užtikrinti aktyvų visų VUT 
dalyvavimą tinkle, galimybė veikti turi būti 
atvira įvairaus lygmens dalyvavimui;

Or. fr
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) 2013 m. sausio 16 d. Europos 
Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl 
iniciatyvos „Jaunimo garantijos“, į kurią 
reikėtų atsižvelgti rengiant visiškai naują 
teisėkūros procedūra priimamą aktą, 
turėsiantį poveikio darbo rinkai;

Or. fr

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sukūrimas Dalykas

Or. fr

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Apibrėžtys

Šioje direktyvoje taikoma ši apibrėžtis:
lyginamasis mokymasis – sisteminio ir 
integruoto ryšio tarp lyginamosios 
analizės ir tarpusavio mokymosi 
sukūrimas, t. y. gerų rezultatų 
pagrindiniuose veiklos sektoriuose 
nustatymas atliekant rodikliais 
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grindžiamą analizę, gerosios praktikos 
nustatymas ir dalijamasis patirtimi bei 
geriausios praktikos pavyzdžiais 
mokantis;

Or. fr

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d. įsteigiamas 
Europos masto valstybinių užimtumo 
tarnybų (VUT) tinklas (toliau – tinklas).
Tinklas įgyvendina 3 straipsnyje nurodytas 
iniciatyvas.

Laikotarpiui nuo kitos dienos po šio 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
Oficialiajame leidinyje iki 2020 m.
gruodžio 31 d. įsteigiamas Europos masto 
valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) 
tinklas (toliau – tinklas). Tinklas 
įgyvendina 3 straipsnyje nurodytas 
iniciatyvas.

Or. fr

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio antros pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) socialiniai partneriai;

Or. fr
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio antros pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb). nacionalinės darbo inspekcijos.

Or. fr

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio pirmos pastraipos 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) įgyvendinant Sąjungos politiką, 
įskaitant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo bei darbo vietų kūrimo strategiją
„Europa 2020“ ir jos pagrindinius tikslus, 
ypač užimtumo srityje;

Or. fr

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kovojant su jaunimo nedarbu ir 
užtikrinant, kad jauni Sąjungos piliečiai 
ir teisėti gyventojai iki 25 metų ir jaunesni 
kaip 30 metų neseniai aukštąjį mokslą 
baigę asmenys gautų kokybišką darbo, 
tęstinio mokymosi ar praktikos pasiūlymą 
per keturis mėnesius nuo tos dienos, kai 
tapo bedarbiais arba baigė formaliojo 
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švietimo įstaigą;

Or. fr

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio pirmos pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) skatinant tvarų užimtumą;

Or. fr

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užtikrinant sąsają tarp įgūdžių ir 
darbuotojų bei darbdavių poreikių;

Or. fr

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) didinant geografinį ir profesinį judumą; d) pagal Sąjungos šios srities teisės aktus
didinant geografinį ir profesinį judumą be 
nesąžiningos darbuotojų konkurencijos;

Or. fr
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pirmos pastraipos 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 
lyginamojo 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;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.
Jeigu jis bus priimtas, atitinkamus 
pakeitimus reikės padaryti visame tekste.)

Or. fr

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) Jis vertina darbuotojų judumą 
Sąjungoje reglamentuojančių teisės aktų 
įgyvendinimo poveikį valstybių narių 
darbo rinkoms.

Or. fr

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Tinklas 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 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinklas valdomas valdybos, į kurią 
kiekviena valstybė narė paskiria po vieną 
narį ir po vieną pakaitinį narį iš savo 
valstybinių užimtumo tarnybų vyriausiųjų 
vadovų. Komisija skiria į valdybą vieną 
narį ir vieną pakaitinį narį. Prireikus 
pakaitiniai nariai atlieka narių funkcijas.

Tinklas valdomas valdybos, į kurią 
kiekviena valstybė narė paskiria po vieną 
narį ir po vieną ar kelis pakaitinius narius
iš savo valstybinių užimtumo tarnybų 
vyriausiųjų vadovų, atsižvelgiant į 
įgaliojimų užimtumo politikos klausimu 
centralizacijos mastą kiekvienoje 
valstybėje narėje. Komisija skiria į valdybą 
vieną narį ir vieną pakaitinį narį. Prireikus 
pakaitiniai nariai atlieka narių funkcijas.

Or. fr

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valdyba vienbalsiai patvirtina darbo 
tvarkos taisykles, kurioms priklauso, be 
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, ir metinę tinklo 
veiklos ataskaitą; ji skelbiama ir 
perduodama Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. fr

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio sprendimo įgyvendinimo bendrieji 
ištekliai nustatyti Socialinių pokyčių ir 
inovacijų programoje; metinius 
asignavimus iš finansinės programos 
patvirtina biudžeto valdymo institucija.

Šio sprendimo įgyvendinimo bendrieji 
ištekliai nustatyti Užimtumo ir inovacijų 
programoje; metinius asignavimus iš 
finansinės programos patvirtina biudžeto 
valdymo institucija.
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.
Jeigu jis bus priimtas, atitinkamus 
pakeitimus reikės padaryti visame tekste.)

Or. fr

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios sistemos patvirtinimas Techninės sistemos patvirtinimas
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.
Jeigu jis bus priimtas, atitinkamus 
pakeitimus reikės padaryti visame tekste.)

Or. fr

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

Komisijai, pasikonsultavus su VUT tinklu,
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, 
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VUT veiklos rezultatų įvertinimo rodiklius, 
integruotas tarpusavio mokymosi 
programos mokomąsias priemones ir 
dalyvavimo šiose iniciatyvose sąlygas.

pagrindinius kiekybinius ir kokybinius 
VUT veiklos rezultatų įvertinimo rodiklius, 
integruotas tarpusavio mokymosi 
programos mokomąsias priemones ir 
dalyvavimo šiose iniciatyvose sąlygas.

Or. fr

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 7 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2
mėnesius nuo pranešimo Europos
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas 2 mėnesiais.

5. Pagal 7 straipsnį priimtas deleguotasis
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas trim mėnesiais.

Or. fr

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

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 
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įvertinama, kokiu mastu tinklas prisidėjo 
siekiant 2 straipsnyje nurodytų tikslų ir ar 
jis atliko savo užduotis.

įvertinama, kokiu mastu tinklas prisidėjo 
siekiant 2 straipsnyje nurodytų tikslų ir ar 
jis atliko savo užduotis. Prireikus Komisija 
teikia pasiūlymą persvarstyti šį sprendimą.

Or. fr
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymas dėl aiškinamosios dalies

Valstybinių užimtumo tarnybų funkcijos ir darbo metodai pakito kilus ekonomikos krizei ir 
dėl jos atsiradusiam nedarbui, taip pat dėl to, kad nacionalinėse darbo rinkose įvyko permainų 
dėl technologijų raidos arba kintančios darbo jėgos poreikių ar karjeros pokyčių 
(tarpsektorinio arba geografinio judumo, pertraukų karjeroje ir grįžimo vėl į darbą).

Būtina pasitelkti visas priemones, kurias galima pasitelkti, kad Sąjunga padėtų vykstant šioms 
permainoms, o valstybės narės turėtų įsipareigoti geriau koordinuoti savo ekonomikos ir 
užimtumo politiką Sąjungoje.

Pvz., įgyvendindamos Europos semestrą, valstybės narės lygina savo valstybinės užimtumo 
politikos gaires, visų pirma biudžeto klausimu, kad būtų galima nustatyti, kokia politika tinka 
kokiai valstybei narei, atsižvelgus į atitinkamos valstybės narės ir kitų valstybių narių 
ekonominę padėtį, norint pasiekti strategijoje „Europa 2020“ nustatytą tikslą (75 proc. 
užimtumo lygis 20–64 metų gyventojams).

Tačiau pagrindinis viešosios politikos veiksmingumo elementas, be strateginio vienos, o ne 
kitos viešosios politikos pasirinkimo, yra teisingas jos įgyvendinimas, būtent šiuo etapu veikia 
valstybinės užimtumo tarnybos.

Taigi pranešėjas palankiai vertina Europos Komisijos iniciatyvą oficialiai įteisinti jau 
egzistavusį šių valstybių narių valstybinių užimtumo tarnybų atstovų tinklą, kad tarnybos, 
remdamosi tiksliais skaičiais, galėtų palyginti darbo rinkai skirtų priemonių, kurias jos 
įgyvendina savo valstybėse narėse, veiksmingumą.

Po tokio palyginimo įvairios valstybės narės galės nustatyti ir integruoti į savo strategijas 
vienos arba kitos priemonės privalumus ir trūkumus.

Pranešėjo nuomone, šį bendradarbiavimą galima būtų pagerinti įvairiomis priemonėmis:

 prie esamų tikslų pridurti tikslą skirti reikiamą ypatingą dėmesį kovai su jaunimo 
nedarbu, tvaraus užimtumo skatinimui arba kovai su socialiniu dempingu;

 įtraukti socialinius partnerius ir nacionalines įdarbinimo tarnybas;
 atsižvelgti į įgaliojimų organizavimą įvairiose valstybėse narėse.

Be šių esminių elementų pranešėjas, kalbėdamas apie techninius aspektus, mano, jog 
sprendimas nebus laiku patvirtintas, kad priemonė būtų veiksmingai įgyvendinta iki 2014 m.
sausio 1 d., tačiau jis įsipareigoja užtikrinti, kad jis būtų patvirtintas kuo greičiau. Be to, jis 
pakeis visus teksto elementus, kad būtų suderinta su kitomis derybomis dėl teisinių ar 
biudžetinių pagrindų (PSCI/EASI).


