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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

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

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

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

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ciešāku sadarbību 
starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND) 
(COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0430),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 149. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0177/2013),

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

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

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

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Neoficiālajā EPSCO ministru 
sanāksmē tika atzīts, ka ciešāka un 
mērķtiecīgāka VND sadarbība veicinātu 
apmaiņu ar labāko praksi, un tika lūgts
iesniegt sīki izstrādātu priekšlikumu par 
„salīdzinošās mācīšanās” iniciatīvu.

(5) Ciešāka un mērķtiecīgāka VND 
sadarbība veicinātu apmaiņu ar labāko 
praksi, tādēļ būtu jāprasa iesniegt sīki 
izstrādātu priekšlikumu par „salīdzinošās 
mācīšanās” iniciatīvu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 2

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 jo īpaši būtu jāsadarbojas 
attiecīgajiem sekretariātiem un jāveicina 
tās darbs, sniedzot ar faktiem pamatotus 
pierādījumus un ziņojumus par politikas 
īstenošanu. EMCO nosūtīs Eiropas 
Parlamentu un Padomi par VND tīkla 
ieguldījumu nemainītā formā, vajadzības 
gadījumā sniedzot komentārus. 
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. EMCO par 
savām darbībām informē arī VND tīklu.

Or. fr

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Sabiedriskās politikas procesus 
raksturo izstrādes posms un īstenošanas 
posms. Šajā ziņā Eiropas Parlamentam 
un Padomei kā abām galīgo politisko 
lēmumu pieņēmējām būtu jāņem vērā abi 
šie aspekti. EMCO nodarbojas ar 
nodarbinātības politikas izstrādi, savukārt 
VND tīklam būtu jārūpējas par tās 
īstenošanu. Šajā jomā ir ļoti svarīgi, lai 
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EMCO un VND tīkls savstarpēji 
apmainītos ar informāciju. Jautājumos, 
kuros EMCO vajadzētu būt tiesībām 
komentēt tīkla ieguldījumu, tai 
nevajadzētu būt tiesībām to grozīt. Tāpat 
EMCO nevajadzētu būt mehānismam 
ziņojumu vai gada darbības programmu 
pieņemšanai. Tomēr šo abu struktūru 
sekretariātiem būtu cieši jāsadarbojas.

Or. fr

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tā kā VND modeļi, uzdevumi un 
pakalpojumu sniegšanas veidi ir dažādi, 
katrai dalībvalstij no sava valsts 
nodarbinātības dienesta augstākās vadības 
jāizraugās viens loceklis pārstāvībai VND 
tīkla padomē. Attiecīgos gadījumos šim 
VND tīkla padomes loceklim būtu 
jāpārstāv citu dalībvalstu nodarbinātības 
dienesti. Ieceltajiem locekļiem jābūt 
tiesīgiem pieņemt lēmumus savu 
nosūtītājorganizāciju vārdā. Lai 
nodrošinātu visu VND iesaistīšanos VND 
tīkla darbībā, to pasākumiem būtu jābūt 
brīvi pieejamiem visos dalības posmos.

(10) Tā kā VND modeļi, uzdevumi un 
pakalpojumu sniegšanas veidi ir dažādi, 
katrai dalībvalstij no sava valsts 
nodarbinātības dienesta augstākās vadības 
jāizraugās viens loceklis un viens vai 
vairāki locekļa aizstājēji pārstāvībai VND 
tīkla padomē. Attiecīgos gadījumos šim 
VND tīkla padomes loceklim un/vai 
locekļa aizstājējiem būtu jāpārstāv citu 
dalībvalstu nodarbinātības dienesti. 
Ieceltajiem locekļiem jābūt tiesīgiem 
pieņemt lēmumus savu 
nosūtītājorganizāciju vārdā. Lai 
nodrošinātu visu VND iesaistīšanos VND 
tīkla darbībā, to pasākumiem būtu jābūt 
brīvi pieejamiem visos dalības posmos.

Or. fr

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Eiropas Parlaments 2013. gada 
16. janvārī pieņēma rezolūciju par 
Jaunatnes garantijas izveidošanu, kas 
būtu jāņem vērā jebkura tāda jauna 
tiesību akta izstrādē, kas ietekmē darba 
tirgu.

Or. fr

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
1. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Struktūra Būtība

Or. fr

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādu definīciju: 
„salīdzinošā mācīšanās” ir sistemātiskas 
un integrētas saiknes izveidošana starp
salīdzināšanas darbībām un savstarpēju 
mācīšanos, proti, apzināt panākumus 
galvenajās darbības jomās, salīdzinot 
attiecīgos rādītājus, apzināt paraugpraksi 
un apmainīties ar pieredzi un 
paraugpraksi mācīšanās procesā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek izveidots ES mēroga valsts 
nodarbinātības dienestu (VND) tīkls, 
turpmāk „Tīkls”, kura darbības termiņš ir 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim. Šis Tīkls īstenos 3. pantā 
noteiktās iniciatīvas.

Tiek izveidots ES mēroga valsts 
nodarbinātības dienestu (VND) tīkls, 
turpmāk „Tīkls”, kura darbības termiņš ir 
no dienas pēc šā lēmuma publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
līdz 2020. gada 31. decembrim. Šis Tīkls 
īstenos 3. pantā noteiktās iniciatīvas.

Or. fr

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) sociālie partneri;

Or. fr

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) valsts darba inspekcijas.

Or. fr
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Grozījums Nr. 11

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

Or. fr

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) jauniešu bezdarba apkarošanu, 
nodrošinot, ka visi Savienības pilsoņi un 
likumīgi dzīvojošie pastāvīgie iedzīvotāji, 
kuri ir jaunāki par 25 gadiem, kā arī par 
30 gadiem jaunāki mācību iestāžu 
absolventi četru mēnešu laikā pēc 
darbavietas zaudēšanas vai formālās 
izglītības beigšanas saņem kvalitatīvu 
piedāvājumu strādāt, turpināt izglītību vai 
piedalīties mācekļu programmā;

Or. fr

Grozījums Nr. 13

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



PR\1003848LV.doc 11/17 PE519.577v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) ilgtspējīgas nodarbinātības 
veicināšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) prasmju atbilsmi darba ņēmēju un 
darba devēju vajadzībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ģeogrāfiskās un profesionālās 
mobilitātes palielināšanu;

(d) ģeogrāfiskās un profesionālās 
mobilitātes palielināšanu, nepieļaujot
negodīgu konkurenci starp darba 
ņēmējiem un ievērojot Savienības tiesību 
aktus šajā jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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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;
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu; tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 17

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

Or. fr

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) novērtē ietekmi, ko tiesību akti par 
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Savienības darba ņēmēju mobilitāti rada 
uz dalībvalstu darba tirgiem; 

Or. fr

Grozījums Nr. 19

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, 
tostarp pagaidu darba aģentūrām, 
privātiem nodarbinātības dienestiem, 
nevalstiskajām organizācijām 
nodarbinātības jomā, attiecīgā gadījumā 
vietējām pašvaldībām un Eiropas mūžilga 
karjeras atbalsta politikas tīklu, tos 
iesaistot attiecīgajos Tīkla pasākumos un 
sanāksmēs un apmainoties ar informāciju 
un datiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tīklu pārvalda padome, kurā katra 
dalībvalsts no savas valsts nodarbinātības 
iestādes augstākās vadības ieceļ vienu 
locekli un vienu locekļa aizvietotāju. 
Komisija Tīkla padomē ieceļ vienu locekli 
un vienu locekļa aizvietotāju. Locekļu 
aizstājēji, kad vien nepieciešams, aizvieto 
locekļus.

Tīklu pārvalda padome, kurā katra 
dalībvalsts no savas valsts nodarbinātības 
iestādes augstākās vadības ieceļ vienu 
locekli un vienu vai vairākus locekļa 
aizvietotājus, ievērojot kompetenču 
centralizācijas pakāpi dalībvalsts 
nodarbinātības politikā. Komisija Tīkla 
padomē ieceļ vienu locekli un vienu 
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locekļa aizvietotāju. Locekļu aizstājēji, kad 
vien nepieciešams, aizvieto locekļus.

Or. fr

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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, ko publicē un paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. fr

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Globālos resursus šā lēmuma īstenošanai 
piešķir saskaņā ar Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmu, kuras gada 
apropriācijas apstiprina budžeta iestāde 
atbilstīgi finanšu shēmas ierobežojumiem.

Globālos resursus šā lēmuma īstenošanai 
piešķir saskaņā ar nodarbinātības un 
sociālās inovācijas programmu, kuras gada 
apropriācijas apstiprina budžeta iestāde 
atbilstīgi finanšu shēmas ierobežojumiem.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu; tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
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atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas sistēmas pieņemšana Tehniskās sistēmas pieņemšana 
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu; tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Komisija ir pilnvarota pēc apspriešanās ar 
VND tīklu 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. fr
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Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 7. pantu pieņemts deleģētais 
stājas spēkā tikai tad, ja 2 mēnešu laikā no 
dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējusi Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes ierosinājuma
minēto termiņu pagarina par 2 mēnešiem.

5. Saskaņā ar 7. pantu pieņemts deleģētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja 3 mēnešos pēc 
tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz 
minētā laikposma beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju par savu nodomu neizteikt 
iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina 
par 3 mēnešiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
9. pants

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.

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

Or. fr
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PASKAIDROJUMS

Paskaidrojuma priekšlikums

Ņemot vērā ekonomikas krīzi un to pavadošo bezdarbu, kā arī izmaiņas dalībvalstu darba 
tirgos tehnoloģiju attīstības, mainīgā darbaspēka pieprasījuma vai profesionālās karjeras 
pārmaiņu (nozaru vai ģeogrāfiskā mobilitāte, profesionālās karjeras pārtraukšana un 
atsākšana) dēļ, ir mainījušies arī valsts nodarbinātības dienestu uzdevumi un darbības veidi.

Tā kā dalībvalstis ir apņēmušās Savienībā ciešāk koordinēt savu ekonomikas un 
nodarbinātības politiku, būtu jāizmanto visi pieejamie līdzekļi, lai Savienība tam varētu
palīdzēt.

Piemēram, Eiropas pusgada vajadzībām dalībvalstis salīdzina savas nodarbinātības politikas 
nostādnes, jo īpaši no budžeta viedokļa, lai tādējādi varētu noteikt attiecīgajai dalībvalstij 
piemērotāko variantu, ņemot vērā šīs dalībvalsts un pārējo dalībvalstu ekonomisko situāciju, 
lai sasniegtu stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzīto mērķi (75 % nodarbināto 20–64 gadu vecuma 
grupā).

Tomēr, lai to panāktu, svarīgāka par politikas stratēģisko izvēli ir pareiza īstenošana, kas 
jāveic valstu nodarbinātības dienestiem.

Referents atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas iniciatīvu formalizēt valsts nodarbinātības dienestu 
pārstāvju tīklu, kas jau darbojas neoficiāli, lai šīs personas ar konkrētiem datiem varētu 
salīdzināt darba tirgus pasākumus, kas tiem ir jāīsteno savās dalībvalstīs.

Veicot šādu salīdzinājumu, varētu objektīvi novērtēt viena vai otra pasākuma priekšrocības un 
trūkumus, un attiecīgā gadījumā citu dalībvalstu pārstāvji to varētu iekļaut savā pasākumu 
sarakstā.

Referents uzskata, ka šo sadarbību varētu vairākos veidos uzlabot:

 iekļaut mērķus, kuros īpaša uzmanība jāpievērš jauniešu bezdarba novēršanai, 
ilgtspējīgas nodarbinātības veicināšanai vai sociālā dempinga izskaušanai;

 iesaistīt sociālos partnerus un valsts darba inspekcijas;
 ņemt vērā kompetenču organizāciju dažādās dalībvalstīs.

Pārejot pie tehniskiem jautājumiem, referents uzskata, ka šo tiesību aktu nevarēs pieņemt tik 
ātri, lai tas varētu stāties spēkā 2014. gada 1. janvārī, tomēr viņš apņemas veicināt tā 
pieņemšanu pēc iespējas drīzākā laikā. Turklāt viņš mainīs visus teksta elementus, lai tie 
atbilstu pieņemtajiem lēmumiem sarunās par juridisko pamatu vai budžetu (PSCI/EASI).


