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EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 46 straipsnį, 

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, 

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams, 

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę
1
, 

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę
2
, 

▌ 

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros
3
, 

                                                 
1
 OL C 424, 2014 11 26, p. 27. 

2
 OL C 271, 2014 8 19, p. 70. 

3
  … m. … … d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir … 

m. … … d. Tarybos sprendimas. 
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kadangi: 

(1) laisvas darbuotojų judėjimas yra viena iš pagrindinių Sąjungos piliečių laisvių ir vienas iš 

esminių vidaus rinkos ramsčių, įtvirtintas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – 

SESV) 45 straipsnyje. Jo įgyvendinimas yra toliau plėtojamas Sąjungos teisės aktais, 

kuriais siekiama užtikrinti, kad Sąjungos piliečiai ir jų šeimos nariai visapusiškai 

naudotųsi jiems suteiktomis teisėmis; 

(2) laisvas darbuotojų judėjimas yra vienas iš svarbiausių geriau integruotos Sąjungos darbo 

rinkos, įskaitant pasienio regionus, plėtojimo elementų, dėl kurio sudaromos sąlygos 

aktyvesniam darbuotojų judumui, kartu didinama įvairovė ir prisidedama prie iš darbo 

rinkos išstumtų asmenų socialinės įtraukties ir integravimo visos Sąjungos mastu. Be to, 

tai padeda į laisvas darbo vietas rasti tinkamų gebėjimų turinčių darbuotojų ir įveikti darbo 

rinkos kliūtis; 

(3) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 492/2011
1
 ▌sukurti tarpininkavimo 

darbuotojams ir darbdaviams bei keitimosi informacija mechanizmai, o Komisijos 

įgyvendinimo sprendime 2012/733/ES
2
 ▌išdėstytos nuostatos dėl Europos užimtumo 

tarnybų tinklo (toliau –  EURES tinklas) veikimo pagal tą reglamentą. Tą reglamentavimo 

sistemą reikia persvarstyti, kad būtų atsižvelgta į naujus judumo modelius, griežtesnius 

sąžiningumu grindžiamam judumui taikomus reikalavimus, keitimosi duomenimis apie 

laisvas darbo vietas technologijų pokyčius, darbuotojų ir darbdavių naudojimąsi įvairiais 

darbuotojų paieškos kanalais ir didėjantį ne tik valstybinių užimtumo tarnybų (toliau – 

VUT), bet ir kitų darbo rinkos tarpininkų vaidmenį teikiant darbuotojų paieškos paslaugas; 

                                                 
1
 2011 m. balandţio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl 

laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (OL L 141, 2011 5 27, p. 1). 
2
 2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/733/ES, kuriuo 

įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 

Nr. 492/2011 nuostatos dėl laisvų darbo vietų ir darbo ieškančių asmenų nustatymo ir 

EURES pertvarkymo (OL L 328, 2012 11 28, p. 21). 
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(4) siekiant padėti teisę dirbti kitoje valstybėje narėje turintiems darbuotojams veiksmingai 

naudotis ta teise, pagal šį reglamentą teikiamą pagalbą laikantis SESV 45 straipsnio gali 

gauti visi Sąjungos piliečiai, turintys teisę įsidarbinti kaip darbuotojai, ir jų šeimos ▌ 

nariai. Valstybės narės turėtų sudaryti vienodas galimybes bet kuriam trečiosios šalies 

piliečiui, kuriam pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę toje srityje taikomas toks pat 

vienodo požiūrio principas kaip ir jų piliečiams. Šiuo reglamentu nedaromas poveikis 

taisyklėms dėl galimybės trečiųjų šalių piliečiams patekti į nacionalines darbo rinkas, 

kaip nustatyta atitinkamuose Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose; 

(5) didėjant darbo rinkų tarpusavio priklausomybei būtinas glaudesnis užimtumo tarnybų 

bendradarbiavimas, be kita ko, pasienio regionuose, kad, užtikrinant savanorišką darbo 

jėgos judumą Sąjungoje sąţiningomis sąlygomis bei laikantis Sąjungos ir nacionalinės 

teisės ir praktikos  pagal SESV 46 straipsnio a punktą, visiems darbuotojams būtų 

užtikrinta judėjimo laisvė. Todėl turėtų būti sukurta Komisijos ir valstybių narių 

bendradarbiavimo darbo jėgos judumo Sąjungoje srityje sistema. Toje sistemoje turėtų būti 

sutelkta informacija apie laisvas darbo vietas visoje Sąjungoje ir galimybę pretenduoti į tas 

darbo vietas, nustatyta susijusių paramos paslaugų teikimo darbuotojams bei darbdaviams 

tvarka ir numatytas bendras požiūris dėl keitimosi tokiam bendradarbiavimui palengvinti 

būtina informacija; 
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(6) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) yra nurodęs, kad 

SESV 45 straipsnyje vartojamai „darbuotojo“ sąvokai turi būti suteikta Sąjungos 

reikšmė ir ji turi būti apibrėţta remiantis objektyviais darbo santykius apibūdinančiais 

kriterijais atsiţvelgiant į atitinkamų asmenų teises ir pareigas. Kad asmuo būtų laikomas 

darbuotoju, jis turi uţsiimti realia ir faktine veikla, išskyrus tokios maţos apimties veiklą, 

kuri gali būti vertinama kaip visai neţymi ir pagalbinė. Nurodyta, kad darbo santykių 

esminis poţymis yra tas, kad asmuo tam tikrą laiką kito asmens naudai ir jo 

vadovaujamas teikia paslaugas, uţ kurias gauna atlyginimą
1
. Laikoma, kad 

„darbuotojo“ sąvoka tam tikromis aplinkybėmis apima asmenis, atliekančius 

pameistrystę
2
 arba staţuotę

3
; 

(7) Teisingumo Teismas nuosekliai tvirtina, kad darbuotojų judėjimo laisvė yra vienas iš 

Sąjungos pagrindų, ir todėl nuostatos, kuriomis nustatoma ta laisvė, turi būti 

aiškinamos plačiai
4
. Teisingumo Teismas yra pareiškęs, kad SESV 45 straipsnyje 

nustatyta darbuotojų judėjimo laisvė taip pat apima tam tikras valstybių narių piliečių, 

kurie juda Sąjungoje ieškodami darbo, teises
5
. Todėl „darbuotojo“ sąvoka šiame 

reglamente turėtų būti suprantama kaip apimanti darbo ieškančius asmenis, 

nepriklausomai nuo to, ar jie šiuo metu yra susieti darbo santykiais; 

                                                 

1
 Ţr. visų pirma 1986 m. liepos 3 d. Teisingumo Teismo sprendimo Deborah Lawrie-Blum 

prieš Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284, 16 ir 17 punktus, 1988 

m. birţelio 21 d. sprendimo Steven Malcolm Brown prieš The Secretary of State for 

Scotland, C-197/86, ECLI:EU:C:1988: 323, 21 punktą ir 1989 m. geguţės 31 d. sprendimo 

Bettray prieš Staatssecretaris van Justitie, C-344/87, ECLI:EU:C:1989:226, 15 ir 

16 punktus. 

2
 2002 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo sprendimas Bülent Kurz, né Yüce prieš Land 

Baden-Württember, C-188/00 , ECLI:EU:C:2002:694. 
3
 1992 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo sprendimas M. J. E. Bernini prieš Minister van 

Onderwijs en Wetenschappe, C-3/90 , ECLI:EU:C:1992:89 ir 2005 m. kovo 17 d. 

sprendimas Karl Robert Kranemann prieš Land Nordrhein-Westfalen, C-109/04, 
 

ECLI:EU:C:2005:187. 
4
 Ţr. visų pirma 1986 m. birţelio 3 d. Teisingumo Teismo sprendimo

 
R. H. Kempf prieš 

Staatssecretaris van Justitie, C-139/85,  ECLI:EU:C:1986:223, 13 punktą. 
5
 1991 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo sprendimas The Queen prieš Immigration 

Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, C-292/89, 

ECLI:EU:C:1991:80. 
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(8) siekdama palengvinti darbo jėgos judumą Sąjungoje, Europos Vadovų Taryba 

Susitarime dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo paprašė, kad būtų išnagrinėta 

galimybė į EURES tinklo taikymo sritį įtraukti pameistrystę ir stažuotes. Pameistrystei ir 

stažuotėms turėtų būti taikomas šis reglamentas, jei asmenys, kurių darbo prašymai buvo 

patenkinti, yra susieti darbo santykiais. Valstybės narės turėtų turėti galimybę tam tikrų 

kategorijų pameistrystės ir staţuočių atveju netarpininkauti darbuotojams ir 

darbdaviams, siekiant uţtikrinti jų švietimo sistemų darnumą bei veikimą ir atsiţvelgti į 

poreikį savo aktyvios darbo rinkos politikos priemones rengti remiantis darbuotojų, 

kuriems skirtos tos priemonės, poreikiais. Siekiant gerinti staţuočių kokybę, visų pirma 

mokymosi bei mokymo turinį ir darbo sąlygas, turėtų būti atsiţvelgiama į 2014 m. kovo 

10 d. Tarybos rekomendaciją dėl staţuočių kokybės sistemos
1
, kad būtų palengvintas 

perėjimas iš švietimo sistemos, nedarbo ar veiklos neturėjimo į darbo rinką. Remiantis ta 

rekomendacija turėtų būti atsiţvelgiama į taikytinoje Sąjungos ir nacionalinėje teisėje 

nustatytas staţuotojų teises ir darbo sąlygas; 

(9) šiame reglamente nustatyta informacija apie pameistrystės ir staţuočių pasiūlymus gali 

būti papildoma Komisijos ar kitų subjektų parengtomis internetinėmis priemonėmis ir 

paslaugomis, kad darbdaviai galėtų tiesiogiai su darbuotojais pasidalyti informacija apie 

pameistrystės ir staţuočių galimybes visoje Sąjungoje; 

                                                 
1
 OL C 88, 2014 3 27, p. 1. 



 

AM\1087180LT.doc 7/69 PE576.611v01-00 

 LT 

(10) nuo pat savo veiklos pradţios 1994 m. EURES yra Komisijos ir VUT bendradarbiavimo 

tinklas, skirtas informavimo, konsultavimo ir darbuotojų paieškos arba įdarbinimo 

paslaugoms teikti darbuotojams ir darbdaviams, taip pat bet kuriam Sąjungos piliečiui, 

kuris nori pasinaudoti laisvo darbuotojų judėjimo principu, naudojantis EURES 

darbuotojų tinklu ir Europos darbo mobilumo portale (toliau – EURES portalas) 

pateiktomis internetinėmis paslaugų priemonėmis. Reikia nuosekliau ▌tarpininkauti 

darbuotojams ir darbdaviams, teikti paramos paslaugas ir keistis informacija apie darbo 

jėgos judumą Sąjungoje. Todėl siekiant toliau stiprinti EURES tinklą, jis turėtų būti 

pertvarkytas ir reorganizuotas kaip perţiūrėtos reglamentavimo sistemos dalis. Turėtų 

būti nustatyti EURES tinklo veikloje dalyvaujančių įvairių organizacijų vaidmenys ir 

pareigos; 

(11) EURES tinklo sudėtis turėtų būti pakankamai lanksti, kad būtų galima prisitaikyti prie 

pokyčių darbuotojų paieškos paslaugų rinkoje. Atsiradus įvairioms uţimtumo 

tarnyboms, Komisijai ir valstybėms narėms būtina bendromis pastangomis išplėsti 

EURES tinklą kaip pagrindinę darbuotojų paieškos paslaugų teikimo visoje Sąjungoje 

priemonę. Platesnė narystė EURES tinkle būtų naudinga socialiniu, ekonominiu bei 

finansiniu poţiūriu ir ji taip pat galėtų padėti kurti novatoriškas mokymosi ir 

bendradarbiavimo formas, be kita ko, laisvų darbo vietų kokybės standartų ir paramos 

paslaugų srityje, nacionaliniu, regionų, vietos ir tarpvalstybiniu lygmenimis; 
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(12) išplečiant narystės EURES galimybes, paslaugos būtų teikiamos veiksmingiau, nes būtų 

sudarytos palankesnės sąlygos partnerystėms, padidėtų papildomumas ir pagerėtų 

kokybė bei padidėtų EURES tinklo rinkos dalis, nes nauji dalyviai pateiktų laisvų darbo 

vietų, darbo prašymų bei gyvenimo aprašymų, taip pat būtų pasiūlyta paramos paslaugų 

darbuotojams ir darbdaviams; 

(13) turėtų būti įmanoma bet kuriai organizacijai, įskaitant valstybines, privačias ar trečiojo 

sektoriaus uţimtumo tarnybas, kuri įsipareigotų tenkinti visus šiame reglamente 

nustatytus kriterijus ir vykdyti visas įvairias jame nustatytas uţduotis, tapti EURES nare; 

(14) kai kurios organizacijos negalėtų vykdyti visų įvairių uţduočių, kurias pagal šį 

reglamentą turi vykdyti EURES nariai, tačiau jos gali įnešti svarbų indėlį į EURES 

tinklą. Todėl tikslinga suteikti joms galimybę išimties tvarka tapti EURES partnerėmis. 

Tokia išimtis turėtų būti suteikiama tik tokiu atveju, jei tai pateisinama ir galėtų būti 

pagrįsta dėl pareiškėjo maţo dydţio, jo ribotų finansinių išteklių, dėl to, kad jis paprastai 

nevykdo visų įvairių reikalaujamų uţduočių arba kad jis yra pelno nesiekianti 

organizacija; 
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(15) bendradarbiauti tarptautiniu bei tarpvalstybiniu lygmenimis ir teikti paramą visiems 

EURES nariams ir partneriams, veikiantiems valstybėse narėse, būtų lengviau sukūrus 

Sąjungos lygmens darinį (toliau – Europos koordinavimo centras). Europos koordinavimo 

centras turėtų teikti bendrą informaciją, aprūpinti priemonėmis ir teikti rekomendacijas 

vykdyti mokymo veiklą, parengtą kartu su valstybėmis narėmis, ir atlikti pagalbos 

tarnybos funkciją. Mokymo veikla ir pagalbos tarnybos funkcija turėtų itin padėti 

darbuotojams, dirbantiems EURES tinklo veikloje dalyvaujančiose organizacijose, kurie 

yra tinkamo darbo parinkimo, įdarbinimo ir darbuotojų paieškos veiklos specialistai, 

kurie taip pat teikia informaciją, rekomendacijas ir paramą darbuotojams, darbdaviams 

ir organizacijoms, suinteresuotiems tarpvalstybinio judumo ir judumo pasienyje 

klausimais, ir tuo tikslu palaiko tiesioginius ryšius su tomis tikslinėmis grupėmis. 

Europos koordinavimo centras taip pat turėtų būti atsakingas už EURES portalo ir 

bendros IT platformos veikimą ir vystymą. Jo veiklai valdyti reikėtų, pasikonsultavus su 

valstybėmis narėmis, parengti daugiametes darbo programas; 

(16) valstybės narės turėtų įsteigti nacionalinius koordinavimo centrus (toliau – NKC), kurie 

uţtikrintų turimų duomenų perdavimą EURES portalui, teiktų bendrą paramą ir pagalbą 

visiems jų teritorijoje esantiems EURES nariams ir partneriams, be kita ko, ir dėl to, 

kaip nagrinėti su laisvomis darbo vietomis susijusius skundus ir spręsti dėl tokių darbo 

vietų kilusias problemas, prireikus bendradarbiaujant su kitomis atitinkamomis valdţios 

institucijomis, pavyzdţiui, darbo inspekcijomis. Valstybės narės turėtų remti 

bendradarbiavimą su atitinkamomis organizacijomis kitose valstybėse narėse, be kita ko, 

tarpvalstybiniu lygmeniu, ir su Europos koordinavimo centru. NKC taip pat turėtų būti 

pavesta tikrinti aspektus, susijusius su duomenų turinio bei techninės kokybės ir 

duomenų apsaugos standartų laikymusi. Siekiant palengvinti ryšių palaikymą su 

Europos koordinavimo centru ir padėti NKC skatinti visus jų teritorijoje esančius 

EURES narius ir partnerius laikytis tų standartų, NKC turėtų uţtikrinti koordinuojamą 

duomenų perdavimą EURES portalui per bendrą koordinuojamą kanalą, prireikus 

naudojantis veikiančiomis nacionalinėmis IT platformomis. Siekdamos garantuoti, kad 

būtų laiku suteiktos kokybiškos paslaugos, valstybės narės turėtų uţtikrinti, kad jų NKC 

turėtų pakankamą mokytų darbuotojų skaičių ir kitų išteklių, reikalingų šiame 

reglamente nustatytoms jų uţduotims vykdyti; 
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(17) EURES tinklo veikloje dalyvaujantys socialiniai partneriai visų pirma padeda analizuoti 

judumo kliūtis, taip pat skatinti savanorišką darbo jėgos judumą sąţiningomis sąlygomis 

Sąjungoje, be kita ko, ir pasienio regionuose. Todėl Sąjungos lygmens socialinių partnerių 

atstovai turėtų turėti galimybę dalyvauti koordinavimo grupės, sudarytos pagal šį 

reglamentą, posėdţiuose ir turėtų vesti reguliarų dialogą su Europos koordinavimo 

centru, o nacionalinės darbdavių organizacijos ir profesinės sąjungos turėtų būti įtrauktos 

į bendradarbiavimą su EURES tinklu, kurį palengvintų NKC, vesdami reguliarų dialogą 

su socialiniais partneriais pagal nacionalinę teisę ir praktiką. Socialiniai partneriai 

turėtų turėti galimybę, įvykdę atitinkamus pagal šį reglamentą nustatytus įpareigojimus, 

prašyti tapti EURES nariais arba partneriais; 

▌ 
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(18) atsiţvelgdamos į specialų VUT statusą, valstybės narės turėtų paskirti VUT EURES 

narėmis joms netaikydamos patvirtinimo procedūros. Valstybės narės turėtų uţtikrinti, 

kad VUT atitiktų I priede išdėstytus būtiniausius bendrus kriterijus (toliau – būtiniausi 

bendri kriterijai) ir pagal šį reglamentą nustatytus įpareigojimus. Be to, valstybės narės 

turi galimybę savo VUT pavesti bendras uţduotis ar veiksmus, susijusius su darbo 

organizavimu pagal šį reglamentą, įskaitant EURES narių ir partnerių patvirtinimo 

nacionalinių sistemų kūrimą ir veikimo uţtikrinimą. Siekdamos vykdyti savo pareigas 

pagal šį reglamentą, VUT turėtų turėti pakankamą pajėgumą, techninės pagalbos ir 

finansinių bei ţmogiškųjų išteklių; 

(19) atsižvelgdamos į savo kompetenciją darbo rinkų organizavimo srityje, valstybės narės▌ 

turėtų būti atsakingos už organizacijų patvirtinimą EURES narėmis ir partnerėmis jų 

teritorijoje. Kad būtų užtikrintas skaidrumas ir lygios galimybės prisijungti prie EURES 

tinklo, tokiam patvirtinimui turėtų būti taikomi būtiniausi bendri kriterijai ir ribotas 

patvirtinimo proceso pagrindinių taisyklių rinkinys, tuo pat metu numatant reikiamą 

lankstumą siekiant atsižvelgti į įvairius nacionalinius VUT ir kitų darbo rinkos subjektų 

valstybėse narėse bendradarbiavimo modelius ir formas. Valstybės narės turėtų turėti 

galimybę atšaukti tokį patvirtinimą tuo atveju, jei organizacija nebeatitinka taikytinų 

kriterijų ar reikalavimų, kuriais remiantis ji buvo patvirtinta; 

(20) nustatant būtiniausius bendrus kriterijus, taikomus norint tapti EURES nariu ar 

partneriu, siekiama uţtikrinti, kad būtų laikomasi būtiniausių kokybės standartų. Todėl 

paraiškos dėl patvirtinimo turėtų būti vertinamos bent pagal būtiniausius bendrus 

kriterijus; 
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(21) vienas iš EURES tinklo tikslų – remti sąžiningą ir savanorišką darbo jėgos judumą 

Sąjungoje, todėl į būtiniausius bendrus kriterijus, taikomus organizacijų prisijungimo prie 

EURES tinklo patvirtinimui, turėtų būti įtrauktas ir reikalavimas, kad tos organizacijos 

įsipareigotų visapusiškai laikytis taikytinų darbo teisės standartų ir teisinių reikalavimų, 

įskaitant nediskriminavimo principą. Todėl valstybės narės turėtų turėti galimybę 

atsisakyti patvirtinti organizacijas, kurios nesilaiko darbo teisės standartų arba teisinių 

reikalavimų, visų pirma tų, kurie susiję su darbo uţmokesčiu ir darbo sąlygomis, arba 

atšaukti tokių organizacijų patvirtinimą. Tais atvejais, kai atsisakoma patvirtinti arba 

patvirtinimas panaikinamas, kadangi nesilaikoma tų standartų arba reikalavimų, 

atitinkamas NKC turėtų apie tai informuoti Europos koordinavimo centrą, kuris tada 

turėtų perduoti informaciją kitiems NKC. NKC gali imtis atitinkamų veiksmų jų 

teritorijoje veikiančių organizacijų atţvilgiu laikydamiesi nacionalinės teisės ir 

praktikos; 

▌ 

(22) valstybės narės turėtų stebėti į EURES tinklą priimtų organizacijų veiklą, siekdamos 

uţtikrinti, kad tos organizacijos teisingai taikytų šio reglamento nuostatas. Valstybės 

narės turėtų imtis atitinkamų priemonių, kad būtų uţtikrintas optimalus nuostatų 

laikymasis. Stebėsena turėtų būti visų pirma grindţiama tų organizacijų NKC pagal šį 

reglamentą pateiktais duomenimis, tačiau taip pat prireikus galėtų būti imamasi 

kontrolės ir audito priemonių, pavyzdţiui, atliekami atsitiktiniai patikrinimai. Turėtų 

būti vykdoma taikytinų prieinamumo reikalavimų laikymosi stebėsena; 
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(23) turėtų būti įsteigta koordinavimo grupė, kuri atliktų EURES tinklo veiklos ir veikimo 

koordinavimo funkciją. Ji turėtų būti keitimosi informacija ir dalijimosi geriausios 

praktikos pavyzdţiais platforma, visų pirma rengiant ir EURES tinkle platinant 

atitinkamą informaciją ir rekomendacijas darbuotojams, įskaitant pasienio darbuotojus 

ir darbdavius. Be to, su ja turėtų būti konsultuojamasi rengiant formas, techninius 

standartus ir formatus, taip pat dėl duomenų rinkimo ir analizės vienodų išsamių 

specifikacijų nustatymo. Socialiniai partneriai turėtų turėti galimybę dalyvauti 

koordinavimo grupėje vykstančiose diskusijose visų pirma dėl paslaugų ir veiklos 

strateginio planavimo, plėtojimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo, kaip nurodyta 

šiame reglamente. Siekiant uţtikrinti EURES tinklo ir VUT tinklo, įsteigto Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 573/2014/ES
1
, darbo sinergiją, koordinavimo 

grupė turėtų bendradarbiauti su VUT tinklo valdyba. Toks bendradarbiavimas galėtų 

apimti dalijimąsi geriausios praktikos pavyzdţiais ir valdybos informavimą apie EURES 

tinklo vykdomą ir planuojamą veiklą; 

(24) EURES paslaugų ţenklas ir atitinkamas logotipas Europos Sąjungos intelektinės 

nuosavybės tarnyboje uţregistruojami kaip Europos Sąjungos prekių ţenklas. Tik 

Europos koordinavimo centras turi įgaliojimus leisti tretiesiems asmenims naudoti 

EURES logotipą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 207/2009
2
. Apie tai Europos 

koordinavimo centras turėtų pranešti atitinkamoms organizacijoms; 

                                                 
1
 2014 m. geguţės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl 

valstybinių uţimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo (OL L 159, 2014 5 28, 

p. 32). 
2
 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos 

prekių ţenklo (OL L 78, 2009 3 24, p. 1). 
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(25) siekiant, kad darbuotojams ir darbdaviams būtų teikiama patikima naujausia informacija 

apie įvairius darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos Sąjungoje aspektus, EURES 

tinklas turėtų bendradarbiauti su kitomis įstaigomis, tarnybomis ir Sąjungos tinklais, kurie 

palengvina judumą ir informuoja Sąjungos piliečius apie jų teises pagal Sąjungos teisę, 

tokiais kaip Europos nacionalinių lygybės įstaigų tinklas (Equinet), portalas „Jūsų 

Europa“, Europos jaunimo portalas ir SOLVIT, tarpvalstybinio bendradarbiavimo srityje 

dirbančios organizacijos ir už profesinių kvalifikacijų pripažinimą atsakingos 

organizacijos, taip pat įstaigos, kurioms pavesta skatinti, analizuoti, stebėti ir remti vienodo 

požiūrio principo taikymą darbuotojams ir kurios paskirtos pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2014/54/ES
1
. Siekiant uţtikrinti sinergiją, EURES tinklas taip pat 

turėtų bendradarbiauti su atitinkamomis įstaigomis, dirbančiomis socialinės apsaugos 

koordinavimo srityje; 

(26) naudotis laisvo judėjimo teise darbuotojams būtų lengviau, jei būtų nustatytos priemonės, 

skirtos padėti vykdyti tarpininkavimą darbuotojams ir darbdaviams, kad darbo rinka būtų 

visiškai prieinama ir darbuotojams, ir darbdaviams. Todėl reikėtų toliau Sąjungos 

lygmeniu tobulinti bendrą IT platformą, kurią administruotų Komisija. Tos teisės 

užtikrinimas reiškia, kad darbuotojams sudaromos sąlygos pasinaudoti visoje Sąjungoje 

esamomis užimtumo galimybėmis; 

(27) skaitmeniniam naudojimui duomenys apie darbo prašymus bei gyvenimo aprašymus 

galėtų būti pateikiami darbo ieškančių asmenų profiliuose; 

                                                 
1
 2014 m. balandţio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl 

priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis 

(OL L 128, 2014 4 30, p. 8). 
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(28) sukūrus bendrą IT platformą, kurioje būtų sutelkta informacija apie laisvas darbo vietas ir 

galimybę pretenduoti į tas darbo vietas, o darbuotojams ir darbdaviams sudarius sąlygas 

automatiškai susieti duomenis pagal įvairius kriterijus ir įvairiais lygiais, turėtų būti 

lengviau Sąjungos darbo rinkose pasiekti pusiausvyrą, taip padedant didinti uţimtumą 

Sąjungoje; 

(29) siekiant propaguoti darbuotojų judėjimo laisvę, informacija apie visas laisvas darbo 

vietas, kuri VUT ir kitiems EURES nariams arba, atitinkamais atvejais, EURES 

partneriams buvo pranešta viešai, turėtų būti skelbiama EURES portale. Tačiau esant 

tam tikroms aplinkybėms ir siekiant uţtikrinti, kad EURES portale būtų pateikiama tik 

su judumu Sąjungoje susijusi informacija, valstybėms narėms turėtų būti leidţiama 

suteikti darbdaviams galimybę EURES portale neskelbti informacijos apie laisvą darbo 

vietą, jei darbdavys yra atlikęs objektyvų su atitinkamu darbu susijusių reikalavimų, 

konkrečiai, darbo pareigoms tinkamai atlikti reikalingų konkrečių gebėjimų ir 

kompetencijų įvertinimą, kuriuo remdamasis darbdavys pateisina tai, kad informacijos 

apie laisvą darbo vietą neskelbia vien tik dėl tų prieţasčių; 

(30) darbuotojai turėtų turėti galimybę bet kada atsiimti savo sutikimą ir prašyti, kad tam tikri 

arba visi jų pateikti duomenys būtų ištrinti arba pakeisti. Darbuotojai turėtų turėti 

galimybę rinktis iš tam tikrų galimybių apriboti prieigą prie jų duomenų ar tam tikrų jų 

poţymių; 

(31) teisinę atsakomybę už bendroje IT platformoje pateikiamos informacijos, ypač susijusios 

su duomenimis apie laisvas darbo vietas, turinio ir techninės kokybės užtikrinimą prisiima 

informaciją teikiančios organizacijos, laikydamosi valstybių narių teisės aktų ir nustatytų 

standartų. Europos koordinavimo centras turėtų palengvinti bendradarbiavimą, kad būtų 

galima nustatyti su keitimusi informacija Sąjungos lygmeniu susijusius sukčiavimo ar 

piktnaudžiavimo atvejus. Visi dalyvaujantys subjektai turėtų uţtikrinti, kad būtų teikiami 

kokybiški duomenys; 
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(32) kad EURES narių ir partnerių darbuotojai, pavyzdţiui, bylas tvarkantys asmenys, galėtų 

atlikti greitą bei tinkamą paiešką ir susiejimą, svarbu, jog tose organizacijose nebūtų 

techninių kliūčių, kurios neleistų naudotis EURES portale viešai prieinamais 

duomenimis tam, kad tokie duomenys galėtų būti tvarkomi teikiant darbuotojų paieškos 

ir įdarbinimo paslaugas; 

(33) Komisija rengia Europos įgūdţių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorių 

(toliau – Europos klasifikatorius). Europos klasifikatorius yra standartinė profesijų, 

įgūdžių, gebėjimų ir kvalifikacijos terminija, kurios tikslas – palengvinti darbo prašymų 

Sąjungoje teikimą internetu. Tikslinga plėtoti Komisijos ir valstybių narių 

bendradarbiavimą, susijusį su laisvų darbo vietų bei darbo prašymų ir gyvenimo 

aprašymų sąveikumu ir jų automatiniu susiejimu (automatinis susiejimas), be kita ko, 

tarpvalstybiniu lygmeniu, naudojantis bendra IT platforma. Toks bendradarbiavimas 

turėtų apimti Europos klasifikatoriaus įgūdţių, gebėjimų ir profesijų sąrašą 

kryžminėmis nuorodomis susiejant su nacionalinėmis klasifikavimo sistemomis. Valstybės 

narės turėtų būti nuolat informuojamos apie Europos klasifikatoriaus plėtojimą; 

(34) valstybių narių pagal Europos kvalifikacijų sandarą (toliau – EKS) parengti duomenys 

galėtų būti naudingi rengiant Europos klasifikatoriuje nurodytas kvalifikacijas. Pagal 

EKS įgyta geriausia praktika ir patirtis taip pat galėtų padėti toliau plėtoti duomenų 

rinkinių, sudarytų pagal EKS ir Europos klasifikatorių, sąsajas; 
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(35) sudarant aprašą, kuriuo nacionaliniai klasifikatoriai susiejami su Europos 

klasifikatoriaus įgūdţių, gebėjimų ir profesijų sąrašu, arba nacionalinius klasifikatorius 

pakeičiant Europos klasifikatoriumi valstybės narės gali patirti išlaidų. Tokios išlaidos 

valstybėse narėse būtų skirtingos. Komisija turėtų teikti techninę pagalbą ir, jei 

įmanoma, finansinę paramą pagal atitinkamoms esamoms finansinėms priemonėms 

taikytinas taisykles, pavyzdţiui, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

Nr. 1296/2013
1
; 

(36) EURES nariai ir atitinkamais atvejais EURES partneriai turėtų uţtikrinti, kad visi jų 

pagalbos prašantys darbuotojai ir darbdaviai galėtų gauti paramos paslaugas. Reikėtų 

nustatyti bendrą požiūrį į tas paslaugas ir kiek įmanoma geriau užtikrinti vienodo požiūrio 

principo taikymą darbuotojams ir darbdaviams, kurie prašo su darbo jėgos judumu 

Sąjungoje susijusios pagalbos, nepaisant jų buvimo vietos Sąjungoje. Todėl turėtų būti 

nustatyti paramos paslaugų prieinamumo atskirų valstybių narių teritorijoje principai ir 

taisyklės; 

(37) teikiant paslaugas pagal šį reglamentą, panašiems atvejams neturėtų būti taikomos 

skirtingos sąlygos, o skirtingiems atvejams neturėtų būti taikomos vienodos sąlygos, 

išskyrus atvejus, kai tai objektyviai pagrindţiama. Teikiant tokias paslaugas neturėtų 

būti diskriminuojama dėl pilietybės, lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 

negalios, amţiaus ar seksualinės orientacijos; 

                                                 

1 2013 m. gruodţio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1296/2013 dėl 

Europos Sąjungos uţimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) ir kuriuo iš dalies 

keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 283/2010/ES, nustatantis 

Europos uţimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę (OL L 347, 

2013 12 20, p. 238). 
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(38) daugiau ir įvairesnių su darbo jėgos judumo Sąjungoje galimybėmis susijusios pagalbos 

variantų yra naudingi darbuotojams. Paramos paslaugos padės sumažinti kliūtis, su 

kuriomis susiduria darbuotojai, naudodamiesi pagal Sąjungos teisę jiems suteiktomis 

teisėmis, ir padės veiksmingiau išnaudoti visas darbo galimybes, taip užtikrinant geresnes 

asmens įsidarbinimo perspektyvas bei darbo radimo būdus darbuotojams, įskaitant 

priklausančius paţeidţiamoms grupėms. Todėl visi suinteresuoti darbuotojai turėtų 

turėti galimybę susipaţinti su bendrąja informacija apie darbo galimybes ir gyvenimo bei 

darbo kitoje valstybėje narėje sąlygas, taip pat turėti galimybę gauti būtiniausią pagalbą 

rengiant gyvenimo aprašymus. Pateikę pagrįstą prašymą, suinteresuoti darbuotojai taip 

pat turėtų turėti galimybę gauti labiau individualizuotą pagalbą, atsiţvelgiant į 

nacionalinę praktiką. Galėtų būti teikiamos papildomos pagalbos ieškant darbo ir kitos 

papildomos paslaugos, pavyzdţiui, tinkamų laisvų vietų atranka, pagalba rengiant darbo 

prašymus bei gyvenimo aprašymus ir prašant paaiškinimų apie konkrečias laisvas darbo 

vietas kitose valstybėse narėse; 

(39) paramos paslaugos taip pat turėtų padėti darbdaviams, norintiems pasirinkti darbuotojų 

iš visos Sąjungos, lengviau rasti tinkamą kandidatą kitoje valstybėje narėje. Visi 

suinteresuoti darbdaviai turėtų turėti galimybę gauti informacijos apie konkrečias 

taisykles ir veiksnius, susijusius su įdarbinimu atlikus darbuotojų paiešką kitoje 

valstybėje narėje, taip pat būtiniausią pagalbą rengiant informaciją apie laisvas darbo 

vietas. Jei įdarbinimas laikomas tikėtinu, suinteresuoti darbdaviai taip pat turėtų turėti 

galimybę gauti labiau individualizuotą pagalbą, atsiţvelgiant į nacionalinę praktiką. 

Galėtų būti teikiama tokia papildoma pagalba, įskaitant išankstinę kandidatų atranką, 

darbdavių ir kandidatų tiesioginių ryšių palaikymo palengvinimą naudojant konkrečias 

interneto priemones ar tokius renginius kaip darbo mugės, ir administracinę pagalbą 

darbuotojų paieškos procese, visų pirma maţųjų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) 

atveju; 



 

AM\1087180LT.doc 19/69 PE576.611v01-00 

 LT 

(40) darbuotojams ir darbdaviams teikdami būtiniausią informaciją apie EURES portalą ir 

EURES tinklą, EURES nariai ir, atitinkamais atvejais, EURES partneriai turėtų 

uţtikrinti veiksmingą prieigą prie paramos paslaugų pagal šį reglamentą ne tik 

garantuodami tokių paslaugų prieinamumą gavus aiškų atskiro darbuotojo ar darbdavio 

prašymą, bet ir, prireikus, savo pačių iniciatyva teikdami informaciją apie EURES 

darbuotojams bei darbdaviams, kurie kreipiasi pirmą kartą (toliau – EURES 

integravimas), ir aktyviai siūlydami pagalbą šioje srityje viso darbuotojų paieškos 

proceso metu; 

▌ 

(41) nuodugnus darbo jėgos paklausos – profesijų, sektorių ir darbuotojų poreikių – supratimas 

būtų naudingas užtikrinant darbuotojų laisvo judėjimo Sąjungoje teisę. Todėl paramos 

paslaugos turėtų apimti kokybišką pagalbą darbdaviams, visų pirma MVĮ. Glaudžių ryšių 

tarp užimtumo tarnybų ir darbdavių palaikymu siekiama didinti laisvų darbo vietų 

duomenų bazę, gerinti darbo parinkimą tinkamiems kandidatams, taip pat  bendrai 

gausinti žinias apie darbo rinką; 

▌ 

(42) darbuotojams teikiamos paramos paslaugos yra susijusios su naudojimusi jiems kaip 

darbuotojams pagal Sąjungos teisę suteikta pagrindine judėjimo laisve ir turėtų būti 

nemokamos. Tačiau už darbdaviams teikiamas paramos paslaugas gali būti imamas 

mokestis laikantis nacionalinės teisės ir praktikos; 
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(43) kad paraiškas dėl patvirtinimo pateikusios ir norinčios interneto kanalais teikti 

informaciją bei pagalbą organizacijos galėtų dalyvauti EURES tinklo veikloje, joms 

turėtų būti suteikta galimybė šiame reglamente nurodytas paramos paslaugas teikti kaip 

e. paslaugas. Atsiţvelgiant į tai, kad skaitmeninio raštingumo lygis valstybėse narėse 

gerokai skiriasi, bent VUT prireikus turėtų turėti galimybę paramos paslaugas teikti ir 

realiame gyvenime. Valstybės narės turėtų imtis tinkamų veiksmų, kad būtų uţtikrinta 

EURES narių ir partnerių internete teikiamos informacijos bei paramos kokybė. Jos 

savo NKC galėtų pavesti stebėti internete teikiamą informaciją ir paramą; 

(44) ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama judumo palengvinimui pasienio regionuose ir 

paslaugų teikimui pasienio darbuotojams, kuriems taikoma skirtinga nacionalinė praktika 

bei teisinės sistemos ir kurie susiduria su konkrečiomis administracinėmis, teisinėmis ar 

mokesčių kliūtimis, susijusiomis su judumu. Siekdamos palengvinti tą judumą, valstybės 

narės gali nuspręsti sukurti konkrečias paramos sistemas, pavyzdţiui, tarpvalstybines 

partnerystes. Tokios sistemos turėtų EURES tinkle padėti atsižvelgti į tai, kad pasienio 

darbuotojams reikia konkrečios informacijos ir rekomendacijų, taip pat teikti įdarbinimo 

bei darbuotojų paieškos paslaugas ir koordinuoti dalyvaujančių organizacijų 

bendradarbiavimą; 

(45) svarbu, kad EURES nariai ir partneriai galėtų bendradarbiauti su EURES tinklui 

nepriklausančiomis organizacijomis teikiant konkrečias paslaugas pasienio 

darbuotojams nesuteikiant toms organizacijoms teisių ar nenustatant prievolių pagal šį 

reglamentą; 
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(46) aktyvios darbo rinkos priemonės, kuriomis teikiama pagalba ieškant darbo kiekvienoje 

valstybėje narėje, taip pat turėtų būti prieinamos Sąjungos piliečiams, ieškantiems 

galimybių įsidarbinti kitose valstybėse narėse. Šiuo reglamentu neturėtų būti daromas 

poveikis atskirų valstybių narių kompetencijai nustatyti procedūrines taisykles ir taikyti 

bendrąsias atvykimo sąlygas, siekiant uţtikrinti, kad turimi viešieji ištekliai būtų 

naudojami tinkamai. Šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 883/2004
1
 ir neturėtų įpareigoti valstybes 

nares eksportuoti aktyvias darbo rinkos priemones į kitos valstybės narės teritoriją, jei 

pilietis jau ten gyvena; 

(47) darbo rinkų skaidrumas ir pakankami susiejimo, įskaitant gebėjimų ir kvalifikacijų 

derinimą su darbo rinkos poreikiais, pajėgumai yra būtinos darbo jėgos judumo 

Sąjungoje sąlygos. Geresnė darbo jėgos pasiūlos ir paklausos pusiausvyra geriau 

suderinant gebėjimus ir darbo rinkos poreikius gali būti pasiekta sukūrus veiksmingą 

keitimosi informacija apie nacionalinę, regioninę ir sektorių darbo jėgos pasiūlą ir 

paklausą Sąjungos lygmens sistemą. Tokia sistema turėtų būti sukurta tarp Komisijos ir 

valstybių narių, o ja remdamosi valstybės narės turėtų palaikyti praktinį bendradarbiavimą 

EURES tinkle. Taip keičiantis informacija turėtų būti atsiţvelgiama į Komisijos ir 

valstybių narių stebimus darbo jėgos judumo srautus ir modelius Sąjungoje; 

▌ 

                                                 
1
  2004 m. balandţio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 

dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004 4 30, p. 1). 
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(48) siekiant remti su judumu susijusių veiksmų koordinavimą Sąjungoje reikėtų nustatyti 

programavimo ciklą. Rengiant valstybių narių nacionalines darbo programas reikėtų 

atsižvelgti į duomenis apie judumo srautus ir modelius, duomenų apie esamą ir numatomą 

darbo jėgos trūkumą ar perteklių analizę ir darbuotojų paieškos patirtį bei praktiką 

naudojantis EURES tinklu. Į programas turėtų būti įtraukta valstybės narės organizacijų 

turimų darbo jėgos judumo Sąjungoje lengvinimo išteklių ir priemonių apžvalga; 

(49) per programavimo ciklą valstybėms narėms dalijantis nacionalinių darbo programų 

projektais turėtų būti sudarytos sąlygos NKC kartu su Europos koordinavimo centru 

nukreipti EURES tinklo išteklius tinkamiems veiksmams ir projektams ir taip valdyti 

EURES tinklo vystymą, kad ši priemonė būtų labiau orientuota į rezultatus ir atitiktų 

darbuotojų bei darbdavių poreikius atsižvelgiant į darbo rinkų dinamiką. Tai įvykdyti 

galėtų padėti dalijimasis geriausios praktikos pavyzdţiais Sąjungos lygmeniu, be kita ko, 

teikiant EURES veiklos ataskaitas; 

▌ 

(50) siekiant gauti tinkamos informacijos EURES tinklo veikimo rezultatams įvertinti, šiame 

reglamente nustatomi būtiniausi duomenys, kurie turi būti renkami valstybėse narėse. 

Siekiant stebėti EURES tinklo veikimą Sąjungos lygmeniu, valstybėse narėse 

nacionaliniu lygmeniu turėtų būti renkami palyginami kiekybiniai ir kokybiniai 

duomenys. Todėl šiame reglamente numatoma procedūrinė duomenų rinkimo ir analizės 

vienodų išsamių specifikacijų nustatymo struktūra. Tos specifikacijos turėtų padėti 

įvertinti paţangą, padarytą siekiant pagal šį reglamentą nustatytų EURES tinklo tikslų ir 

jos turėtų būti grindţiamos šiuo metu VUT taikoma praktika. Atsiţvelgiant į tai, kad dėl 

to, jog darbuotojai ir darbdaviai neprivalo teikti ataskaitų, gali būti sudėtinga gauti 

tiesioginių darbo paieškos ir įdarbinimo rezultatų, EURES tinklo veikloje dalyvaujančios 

organizacijos turėtų naudotis kita turima informacija, pavyzdţiui, tvarkytų ir uţpildytų 

laisvų darbo vietų skaičiumi, kai šie duomenys gali būti panaudoti kaip tikėtinas tų 

rezultatų rodiklis. Tose organizacijose bylas tvarkantys asmenys turėtų reguliariai teikti 

ataskaitas apie jų uţmegztus ryšius ir jų tvarkytas bylas, siekiant uţtikrinti, kad renkama 

informacija būtų grindţiama nuolatiniais ir patikimais duomenimis; 
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(51) jei šiame reglamente numatytos priemonės yra susijusios su asmens duomenų tvarkymu, 

jos turi būti įgyvendinamos laikantis Sąjungos teisės dėl asmens duomenų apsaugos, visų 

pirma, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB
1
 ir Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001
2
, ir nacionalinių jų įgyvendinimo priemonių. Todėl 

ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama asmens duomenų saugojimo klausimams; 

(52) vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi, buvo 

konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos prieţiūros pareigūnu, ir jis pateikė 

nuomonę 2014 m. balandţio 3 d.
3
;  

                                                 
1
 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 

1995 11 23, p. 31). 
2
 2000 m. gruodţio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl 

asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo 

tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1). 
3
  OL C 222, 2014 7 12, p. 5. 
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(53) šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, visų pirma pripažintų 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 

(toliau – ES sutartis) 6 straipsnyje; 

(54) kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sukurti bendrą valstybių narių bendradarbiavimo 

sistemą siekiant sutelkti informaciją apie laisvas darbo vietas, užtikrinti galimybę į jas 

pretenduoti ir padėti užtikrinti pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą užimtumo rinkoje, 

valstybės narės negali deramai pasiekti, o to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, 

laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo 

Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 

principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti; 

(55) siekiant patikslinti EURES veiklos sritis, apie kurias valstybės narės reikalauja rinkti 

duomenis, arba įtraukti kitas pagal šį reglamentą nacionaliniu lygmeniu vykdomas 

EURES veiklos sritis apimant tas sritis, kuriose reikia rinkti duomenis, kad būtų 

atsižvelgta į kintančius darbo rinkos poreikius, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų 

būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 

Komisija tinkamai konsultuotųsi su ekspertais, įskaitant valstybių narių ekspertus. 

Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus 

Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 

perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai; 
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(56) siekiant užtikrinti vienodas tarpininkavimui darbuotojams ir darbdaviams bei automatiniam 

susiejimui taikomų techninių standartų ir formatų, valstybių narių dalijimosi informacija 

modelių ir procedūrų įgyvendinimo sąlygas, taip pat vienodas išsamias duomenų rinkimo 

bei analizės specifikacijas ir patvirtinti Europos klasifikatoriaus įgūdţių, gebėjimų ir 

profesijų sąrašą, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais 

turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 182/2011
1
; 

(57) siekiant nustatyti EURES tinklo sudėtį pereinamuoju laikotarpiu ir uţtikrinti veiklos 

tęstinumą su pagal Reglamentą (ES) Nr. 492/2011 įsteigto EURES tinklo veikla, 

organizacijoms, kurios šio reglamento įsigaliojimo metu jau paskirtos EURES 

partnerėmis ar asocijuotosiomis EURES partnerėmis pagal Komisijos įgyvendinimo 

sprendimą 2012/733/ES, turėtų būti leidţiama pereinamuoju laikotarpiu toliau būti 

EURES narėmis arba partnerėmis. Jei tokios organizacijos nori toliau dalyvauti EURES 

tinklo veikloje pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, jos turėtų pateikti paraišką tuo 

tikslu, kai tik pagal šį reglamentą bus nustatyta taikytina EURES narių ir partnerių 

patvirtinimo sistema; 

(58) todėl reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 turėtų būti atitinkamai iš 

dalies pakeisti, 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

                                                 
1
 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, 

kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 

įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, 

p. 13). 
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I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1 straipsnis  

Dalykas 

▌ 

Šiuo reglamentu nustatoma bendradarbiavimo sistema siekiant palengvinti darbuotojų 

naudojimąsi judėjimo laisve Sąjungoje pagal SESV 45 straipsnį, nustatant principus ir taisykles 

dėl: 

a) EURES tinklo, kuriame dalyvauja Komisija ir valstybės narės, veiklos organizavimo; 

b) Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimo dalijantis atitinkamais turimais 

duomenimis apie laisvas darbo vietas, darbo prašymus ir gyvenimo aprašymus; 

c) pavienių ar kelių valstybių narių veiksmų, kuriais siekiama uţtikrinti pasiūlos ir paklausos 

pusiausvyrą darbo rinkoje, kad būtų uţtikrintas didelis kokybiško užimtumo lygis; 

d) EURES tinklo veikimo, įskaitant bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir kitų 

subjektų įtraukimą; 

e) darbuotojams ir darbdaviams teiktinų paramos judumui paslaugų, susijusių su EURES 

tinklo veikimu, tokiu būdu taip pat propaguojant judumą sąţiningomis sąlygomis; 

f) EURES tinklo populiarinimo Sąjungos lygmeniu, pasitelkiant veiksmingas 

komunikacijos priemones, kurių imasi Komisija ir valstybės narės. 
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2 straipsnis 

Taikymo sritis 

Šis reglamentas taikomas valstybėms narėms ir Sąjungos piliečiams, nedarant poveikio 

Reglamento (ES) Nr. 492/2011 2 ir 3 straipsniams. 

3 straipsnis  

Terminų apibrėžtys 

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys: 

1) valstybinės užimtumo tarnybos arba VUT – atitinkamoms ministerijoms, viešosioms 

įstaigoms arba viešosios teisės reglamentuojamoms bendrovėms priklausančios valstybių 

narių organizacijos, atsakingos už aktyvios darbo rinkos politikos įgyvendinimą ir 

kokybiško užimtumo paslaugų teikimą dėl visuomenės interesų; 

2) užimtumo tarnybos – valstybėje narėje teisėtai veikiantys juridiniai subjektai, kurie teikia 

paslaugas įsidarbinti siekiantiems darbuotojams ir darbuotojų  ieškantiems darbdaviams; 
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3) laisva darbo vieta – pasiūlymas dirbti, kuris leistų asmeniui, kurio darbo prašymas buvo 

patenkintas, susisaistyti darbo santykiais, pagal kuriuos tas asmuo būtų laikomas 

darbuotoju SESV 45 straipsnio tikslais; 

4) tarpininkavimas darbuotojams ir darbdaviams – keitimasis informacija apie laisvas darbo 

vietas, darbo prašymus bei gyvenimo aprašymus ir jų tvarkymas; 

5) bendra IT platforma – Sąjungos lygmeniu skaidrumo ir tarpininkavimo darbuotojams bei 

darbdaviams tikslu pagal šį reglamentą sukurta IT infrastruktūra ir su ja susijusios 

platformos; 

6) pasienio darbuotojas – darbuotojas, pagal darbo sutartį dirbantis vienoje, o gyvenantis 

kitoje valstybėje narėje, į kurią tas darbuotojas paprastai grįžta kasdien arba bent kartą per 

savaitę; 

7) EURES tarpvalstybinė partnerystė – EURES narių bei partnerių ir atitinkamais atvejais 

kitų EURES tinklui nepriklausančių suinteresuotųjų subjektų grupė, turinti tikslą 

vykdyti ilgalaikį bendradarbiavimą regioninėse struktūrose, steigiamose pasienio 

regionuose tarp bent dviejų valstybių narių ar valstybės narės ir kitos Sąjungos 

priemonėse, skirtose EURES tinklui remti, dalyvaujančios šalies uţimtumo tarnybų, 

socialinių partnerių ir, atitinkamais atvejais, kitų suinteresuotųjų subjektų, veikiančių 

regionų, vietos ir, kai tikslinga, nacionaliniu lygmenimis. 

4 straipsnis 

Prieinamumas 

1. Paslaugos pagal šį reglamentą yra prieinamos visiems darbuotojams ir darbdaviams 

visoje Sąjungoje, laikantis vienodo poţiūrio principo. 

2. Neįgaliesiems uţtikrinamas EURES portale pateiktos informacijos prieinamumas ir 

nacionaliniu lygmeniu teikiamų paramos paslaugų prieinamumas. Komisija ir EURES 

nariai bei partneriai, atsiţvelgdami į savo atitinkamus įsipareigojimus, nustato 

priemones, kad tai būtų uţtikrinta. 
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II SKYRIUS 

EURES TINKLO PERTVARKYMAS 

5 straipsnis 

EURES tinklo pertvarkymas 

1. Šiuo reglamentu pertvarkomas EURES tinklas. 

▌ 

2. Šiuo reglamentu pakeičiama EURES reglamentavimo sistema, kaip nustatyta 

Reglamento (ES) Nr. 492/2011 II skyriuje ir Komisijos įgyvendinimo sprendime 

2012/733/ES, priimtame remiantis to reglamento 38 straipsniu. 

6 straipsnis 

EURES tinklo tikslai 

EURES tinklas savo veiklos srityse padeda siekti šių tikslų: 

a) palengvinti naudojimąsi SESV 45 straipsniu ir Reglamentu (ES) Nr. 492/2011 suteiktomis 

teisėmis; 

b) įgyvendinti suderintą užimtumo strategiją, visų pirma ugdant kvalifikuotą, profesiniu 

atţvilgiu pasirengusią ir mokančią prisitaikyti darbo jėgą, kaip nurodyta SESV 

145 straipsnyje; 

c) stiprinti darbo rinkų Sąjungoje, įskaitant tarpvalstybiniu lygmeniu, veikimą, sanglaudą ir 

integraciją; 
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d) sąžiningomis sąlygomis ir laikantis Sąjungos ir nacionalinės teisės bei praktikos skatinti 

savanorišką geografinį ir profesinį judumą Sąjungoje, įskaitant pasienio regionuose; 

e) remti perėjimą į darbo rinką, taip skatinant ES sutarties 3 straipsnyje nurodytus 

socialinius ir uţimtumo tikslus. 

7 straipsnis 

EURES tinklo sudėtis 

1. EURES tinklą sudaro šių kategorijų organizacijos: 

a) Europos koordinavimo centras – Komisijos padalinys, kuris įsteigiamas Komisijoje 

ir kurio uţduotis – padėti EURES tinklui vykdyti savo veiklą; 

b) nacionaliniai koordinavimo centrai (toliau – NKC) – įstaigos, atsakingos uţ šio 

reglamento taikymą atitinkamoje valstybėje narėje, kurias paskiria valstybės narės 

ir kurios gali būti jų VUT; 

c) EURES nariai, tai yra: 

i) pagal 10 straipsnį valstybių narių paskirtos VUT ir 

ii) organizacijos, kurios yra patvirtintos pagal 11 straipsnį arba kurioms 

pereinamuoju laikotarpiu pagal 40 straipsnį leidţiama nacionaliniu, regionų 

arba vietos lygmeniu, įskaitant tarpvalstybiniu pagrindu, teikti paramą 

tarpininkaujant darbuotojams bei darbdaviams ir teikti paramos paslaugas 

darbuotojams ir darbdaviams; 
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d) EURES partnerės, t. y. organizacijos, kurios yra patvirtintos pagal 11 straipsnį, 

visų pirma pagal 11 straipsnio 2 ir 4 dalis, arba kurioms pereinamuoju laikotarpiu 

pagal 40 straipsnį leidţiama nacionaliniu, regionų arba vietos lygmeniu, įskaitant 

tarpvalstybiniu pagrindu, teikti paramą tarpininkaujant darbuotojams ir 

darbdaviams arba teikti paramos paslaugas darbuotojams ir darbdaviams; 

▌ 

2. Socialinių partnerių organizacijos pagal 11 straipsnį gali prisijungti prie EURES tinklo 

kaip EURES narės arba partnerės. 

▌ 

8 straipsnis 

Europos koordinavimo centro pareigos 

 

1. Europos koordinavimo centras padeda EURES tinklui vykdyti veiklą. Europos 

koordinavimo centras, glaudţiai bendradarbiaudamas su NKC, visų pirma plėtoja ir 

vykdo šią veiklą: 

a) kuria nuoseklią sistemą ir vykdo horizontaliąją paramos veiklą EURES tinklo naudai, 

įskaitant: 

i) EURES portalo ir susijusių IT paslaugų, įskaitant sistemas ir procedūras, 

skirtas keistis informacija apie laisvas darbo vietas, darbo prašymus, gyvenimo 

aprašymus bei patvirtinamuosius dokumentus ir kita informacija, veikimo 

užtikrinimą ir plėtojimą, bendradarbiaujant su kitomis atitinkamomis Sąjungos 

informavimo ir konsultavimo tarnybomis ar tinklais ir pagal kitas iniciatyvas; 
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ii) su EURES tinklu susijusią informavimo ir komunikacijos veiklą; 

iii) EURES narių bei partnerių ir NKC darbuotojams skirtą bendrą mokymo 

programą ir jų nuolatinį profesinį tobulėjimą, uţtikrinant reikiamas 

ekspertines ţinias; 

iv) pagalbos tarnybos funkcijų teikimą EURES narių bei partnerių ir NKC 

darbuotojams, visų pirma palaikantiems tiesioginius ryšius su darbuotojais ir 

darbdaviais; 

v) darbo tinkle, keitimosi geriausios praktikos pavyzdžiais ir tarpusavio 

mokymosi EURES tinkle palengvinimą; 

b) analizuoja geografinį ir profesinį judumą, atsiţvelgiant į skirtingą padėtį valstybėse 

narėse; 

c) vadovaujantis šiuo reglamentu plėtoja atitinkamą bendradarbiavimo ir 

tarpininkavimo darbdaviams ir darbuotojams struktūrą Sąjungoje pameistrystės ir 

stažuočių srityse. 

▌ 

2. Europos koordinavimo centrą administruoja Komisija. Europos koordinavimo centras 

reguliariai palaiko dialogą su Sąjungos lygmens socialinių partnerių atstovais. 

3. Europos koordinavimo centras, konsultuodamasis su 14 straipsnyje nurodyta 

koordinavimo grupe, parengia savo daugiametes darbo programas. 
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9 straipsnis 

NKC pareigos 

1. Valstybės narės pagal 7 straipsnio 1 dalies b punktą paskiria NKC. Valstybės narės 

praneša Europos koordinavimo centrui apie tuos paskyrimus. 

2. Kiekvienas NKC yra atsakingas už: 

a) su EURES tinklu susijusio darbo organizavimą savo valstybėje narėje, be kita ko, 

uţtikrinimą, kad EURES portalui būtų koordinuotai perduodama informacija apie 

laisvas darbo vietas, darbo prašymus ir gyvenimo aprašymus laikantis 

17 straipsnio, pasitelkiant vieną bendrą koordinuojamą kanalą; 

b) bendradarbiavimą su Komisija ir valstybėmis narėmis tarpininkavimo darbuotojams 

ir darbdaviams srityje pagal III skyriuje nustatytą sistemą; 

c) bet kurios turimos informacijos apie laisvų darbo vietų, apie kurias pranešta, 

skaičiaus ir bendro laisvų darbo vietų skaičiaus nacionaliniu lygmeniu 

neatitikimus pateikimą Europos koordinavimo centrui; 

▌ 

d) veiksmų atitinkamoje valstybėje narėje ir kartu su kitomis valstybėmis narėmis 

pagal V skyrių koordinavimą. 
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3. Kiekvienas NKC, prireikus glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos koordinavimo 

centru ir kitais NKC, organizuoja Europos koordinavimo centro vykdomos 

horizontaliosios paramos veiklos, kaip nurodyta 8 straipsnyje, įgyvendinimą nacionaliniu 

lygmeniu. Ta horizontalioji paramos veikla visų pirma apima: 

a) naujausios informacijos apie tos valstybės narės teritorijoje veikiančius EURES 

narius ir partnerius, jų veiklą ir NKC teikiamų paramos paslaugų darbuotojams bei 

darbdaviams aprėptį rinkimą ir patvirtinimą siekiant tą informaciją paskelbti, visų 

pirma EURES portale; 

b) su EURES veikla susijusios parengiamojo mokymo veiklos vykdymą ir darbuotojų, 

dalyvausiančių bendroje mokymo programoje ir tarpusavio mokymosi veikloje, 

atranką; 

c) su 31 ir 32 straipsniais susijusių duomenų rinkimą ir analizę. 

4. Paskelbimo, visų pirma EURES portale, tikslu ir darbuotojų bei darbdavių interesais 

kiekvienas NKC pateikia, reguliariai atnaujina ir laiku išplatina nacionaliniu lygmeniu 

turimą informaciją ir rekomendacijas, susijusias su padėtimi toje valstybėje narėje, dėl: 

a) gyvenimo ir darbo sąlygų, įskaitant bendro pobūdţio informaciją apie socialinio 

draudimo įmokas ir mokesčius; 

▌ 

b) atitinkamų administracinių procedūrų uţimtumo srityje ir taisyklių, taikytinų 

darbuotojams įsidarbinus; 

▌ 
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c) jos nacionalinės pameistrystės ir staţuočių reglamentavimo sistemos ir galiojančių 

Sąjungos taisyklių ir priemonių; 

d) nedarant poveikio 17 straipsnio 2 dalies b punktui – profesinio rengimo ir mokymo 

prieinamumo; 

e) ▌ pasienio darbuotojų padėties, ypač pasienio regionuose; 

f) apskritai pagalbos pasamdţius darbuotoją ir informacijos apie tai, kur gauti tokią 

pagalbą tinkle ir uţ EURES tinklo ribų, jei tokia informacija yra prieinama. 

Prireikus NKC gali teikti ir platinti informaciją bendradarbiaudami su kitomis 

informavimo ir konsultavimo tarnybomis, tinklais ir atitinkamomis įstaigomis nacionaliniu 

lygmeniu, įskaitant nurodytas Direktyvos 2014/54/ES 4 straipsnyje. 

5. NKC keičiasi informacija apie 17 straipsnio 5 dalyje nurodytus mechanizmus ir 

standartus, taip pat informacija apie bendrai IT platformai aktualius duomenų saugumo 

ir duomenų apsaugos standartus. Jie bendradarbiauja tarpusavyje ir su Europos 

koordinavimo centru, visų pirma nagrinėdami skundus ir tais atvejais, kai manoma, kad 

laisvos darbo vietos neatitinka tų standartų pagal nacionalinę teisę. 
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6. Kiekvienas NKC teikia bendrą paramą EURES nariams ir partneriams, kiek tai susiję su 

bendradarbiavimu su analogiškais EURES nariais ir partneriais kitose valstybėse narėse, be 

kita ko, konsultuoja EURES narius ir partnerius skundų dėl EURES paskelbtų laisvų 

darbo vietų bei darbuotojų paieškos ir bendradarbiavimo su atitinkamomis valdžios 

institucijomis klausimais. Europos koordinavimo centras informuojamas apie skundų 

nagrinėjimo rezultatus, jei NKC turi tokios informacijos. 

7. NKC skatina bendradarbiavimą su tokiais suinteresuotaisiais subjektais kaip socialiniai 

partneriai, profesinio orientavimo tarnybos, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo 

įstaigos, prekybos rūmai, socialinės tarnybos ir organizacijos, atstovaujančios 

paţeidţiamoms grupėms darbo rinkoje ir pameistrystės bei stažuočių programose 

dalyvaujančios organizacijos. 

▌ 

10 straipsnis 

VUT paskyrimas EURES narėmis 

1. Valstybės narės EURES narėmis paskiria su EURES tinklo veikla susijusias VUT. 

Valstybės narės praneša Europos koordinavimo centrui apie tuos paskyrimus. 

Paskirtosios VUT EURES tinkle turi specialų statusą. 

2. Valstybės narės uţtikrina, kad būdamos EURES narėmis VUT vykdytų visas šiame 

reglamente nustatytas pareigas ir atitiktų bent I priede nustatytus būtiniausius bendrus 

kriterijus. 
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3. VUT savo, kaip EURES narių, pareigas gali vykdyti per organizacijas, veikiančias VUT 

atsakomybe pagal įgaliojimo, uţsakomųjų paslaugų ar konkretų susitarimą. 

11 straipsnis  

Organizacijų, kurios nėra VUT, patvirtinimas EURES narėmis ir organizacijų patvirtinimas 

EURES partnerėmis  

1. Kiekviena valstybė narė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip … [dveji metai po šio 

reglamento įsigaliojimo dienos] nustato sistemą, pagal kurią organizacijos būtų 

patvirtinamos EURES narėmis ir partnerėmis, būtų stebima jų veikla ir tai, ar jos, 

taikydamos šį reglamentą, laikosi taikytinos teisės, ir prireikus būtų atšaukiami jų 

patvirtinimai. Ta sistema turi būti skaidri, proporcinga, ją įgyvendinant turi būti laikomasi 

vienodo požiūrio į organizacijas pareiškėjas bei tinkamo teisinio proceso principų ir ja turi 

būti garantuota veiksmingai teisinei apsaugai uţtikrinti pakankamų teisių gynimo 

priemonių. 

▌ 

2. 1 dalyje nurodytos sistemos tikslu valstybės narės nustato EURES narių ir partnerių 

patvirtinimo reikalavimus ir kriterijus. Tuos reikalavimus ir kriterijus sudaro bent I 

priede nustatyti būtiniausi bendri kriterijai. Valstybės narės gali nustatyti papildomus 

reikalavimus ar kriterijus, kurie būtini siekiant uţtikrinti, kad jų teritorijoje būtų 

tinkamai taikomos uţimtumo tarnybų veiklai taikytinos taisyklės ir veiksmingai valdoma 

darbo rinkos politika. 
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3. Valstybėje narėje teisėtai veikiančios organizacijos, laikydamosi šiame reglamente 

nustatytų sąlygų ir pagal 1 dalyje nurodytą sistemą, gali pateikti paraišką tapti EURES 

narėmis. Organizacija, pateikianti paraišką tapti EURES nare, savo paraiškoje 

įsipareigoja įvykdyti visas šiuo reglamentu nariams nustatytas pareigas, be kita ko, 

įvykdyti visas 12 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytas uţduotis. 

4. Valstybėje narėje teisėtai veikianti organizacija, laikydamasi šiame reglamente nustatytų 

sąlygų ir pagal 1 dalyje nurodytą sistemą, gali pateikti paraišką tapti EURES partnere 

tuo atveju, jei tinkamai pagrindţia, kad ji gali įvykdyti ne daugiau kaip dvi iš 

12 straipsnio 2 dalies a, b ir c  punktuose nurodytų uţduočių, atsiţvelgiant į 

organizacijos mastą, finansinius išteklius ir jos paprastai teikiamų paslaugų pobūdį arba 

organizacinę struktūrą; be to, ji turi būti pelno nesiekianti organizacija. Organizacija, 

pateikianti paraišką tapti EURES partnere, savo paraiškoje įsipareigoja įvykdyti visus 

pagal šį reglamentą EURES partneriams taikomus reikalavimus, be kita ko, įvykdyti 

bent vieną iš 12 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytų uţduočių. 

5. Valstybės narės patvirtina organizacijas pareiškėjas EURES narėmis arba partnerėmis, 

jei jos atitinka taikytinus kriterijus ir reikalavimus, nurodytus 2, 3 ir 4 dalyse. 

6. NKC informuoja Europos koordinavimo centrą apie 1 dalyje nurodytas sistemas, 

įskaitant 2 dalyje nurodytus papildomus kriterijus ir reikalavimus, apie pagal tas 

sistemas patvirtintus EURES narius bei partnerius ir apie visus atsisakymus patvirtinti 

dėl to, kad nebuvo patenkinti I priedo 1 skirsnio 1 punkte išdėstyti kriterijai. Europos 

koordinavimo centras perduoda tą informaciją kitiems NKC. 
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7. Valstybės narės atšaukia organizacijų patvirtinimą EURES narėmis ar partnerėmis, jei 

jos nebetenkina taikytinų kriterijų ar nebevykdo taikytinų reikalavimų, nurodytų 2, 3 ir 

4 dalyse. NKC informuoja Europos koordinavimo centrą apie kiekvieną iš tokių atšauktų 

patvirtinimų ir jų prieţastis. Europos koordinavimo centras perduoda tą informaciją 

kitiems NKC. 

▌ 

8. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais būtų patvirtinta nacionalinės sistemos ir 

procedūrų, pagal kurias valstybės narės dalijasi informacija apie 1 dalyje nurodytas 

sistemas, aprašo forma. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 37 straipsnio 2 dalyje 

nurodytos patariamosios procedūros. 

12 straipsnis 

EURES narių ir partnerių pareigos 

1. EURES nariai ir partneriai prisideda prie EURES tinklo veiklos vykdydami uţduotis, 

kurias vykdyti jie yra paskirti pagal 10 straipsnį arba patvirtinti pagal 11 straipsnio 3 ir 

4 dalis, arba kurias jiems leista vykdyti pereinamuoju laikotarpiu pagal 40 straipsnį; jie 

taip pat vykdo kitas pareigas pagal šį reglamentą. 

2. EURES nariai dalyvauja EURES tinklo veikloje, be kita ko, vykdydami visas šias 

uţduotis, o EURES partneriai dalyvauja EURES tinklo veikloje, be kita ko, vykdydami 

bent vieną iš šių uţduočių: 

a) prisideda pildant laisvų darbo vietų duomenų bazę pagal 17 straipsnio 1 dalies ▌ 

a punktą; 
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b) prisideda pildant darbo prašymų ir gyvenimo aprašymų duomenų bazę pagal 

17 straipsnio 1 dalies b punktą; 

c) teikia paramos paslaugas darbuotojams ir darbdaviams pagal 23  ir 24 straipsnius, 

25 straipsnio 1 dalį, 26 straipsnį ir, kai taikoma, 27 straipsnį. 

▌ 

3. EURES nariai ir, kai taikoma, EURES partneriai EURES portalo tikslais skelbia 

informaciją apie visas laisvas darbo vietas, apie kurias jiems pranešta viešai, ir visus 

darbo prašymus bei gyvenimo aprašymus, jei darbuotojas yra davęs sutikimą tą 

informaciją skelbti ir EURES portale pagal 17 straipsnio 3 dalį. 17 straipsnio 1 dalies 

antra pastraipa ir 17 straipsnio 2 dalis taikomi informacijai apie laisvas darbo vietas, 

apie kurias viešai pranešta EURES nariams ir, kai taikoma, EURES partneriams. 

4. EURES nariai ir partneriai pagal nacionalinius kriterijus paskiria vieną ar kelis 

kontaktinius punktus, pavyzdžiui, įdarbinimo ir darbuotojų paieškos tarnybas, skambučių 

centrus ir savitarnos centrus, kuriuose darbuotojams ir darbdaviams gali būti suteikta 

tarpininkavimo pagalba ir (arba) paramos paslaugos pagal šį reglamentą. Kontaktiniai 

punktai taip pat gali remtis darbuotojų mainų programomis ir naudotis ryšių palaikymo 

pareigūnų tarnyba arba bendromis įdarbinimo agentūromis. 

5. EURES nariai ir, atitinkamais atvejais, EURES partneriai uţtikrina, kad jų paskirti 

kontaktiniai punktai aiškiai nurodytų darbuotojams ir darbdaviams teikiamų paramos 

paslaugų aprėptį. 
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6. Laikydamosi proporcingumo principo, valstybės narės, pasitelkdamos savo NKC, gali 

prašyti EURES narių ir partnerių prisidėti prie: 

▌ 

a) informacijos ir rekomendacijų, skelbtinų EURES portale, rinkimo pagal 

9 straipsnio 4 dalį; 

b) 30 straipsnyje nurodyto keitimosi informacija; 

c) 31 straipsnyje nurodyto programavimo ciklo; 

d) duomenų rinkimo pagal 32 straipsnį. 

▌ 

▌ 

13 straipsnis 

Bendros pareigos 

Atsiţvelgdamos į atitinkamą savo vaidmenį ir pareigas, visos EURES tinklo veikloje 

dalyvaujančios organizacijos, glaudţiai bendradarbiaudamos tarpusavyje, siekia aktyviai 

propaguoti darbo jėgos judumo Sąjungoje teikiamas galimybes ir ieško daugiau būdų bei 

priemonių darbuotojams bei darbdaviams naudotis sąţiningumu grindţiamu judumu ir 

pasinaudoti tomis galimybėmis Sąjungos, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis, įskaitant 

tarpvalstybiniu pagrindu. 
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14 straipsnis  

Koordinavimo grupė 

1. Koordinavimo grupę sudaro Europos koordinavimo centro ir NKC atitinkamo lygmens 

atstovai. 

2. Koordinavimo grupė padeda įgyvendinti šį reglamentą keisdamasi informacija ir rengdama 

rekomendacijas. Visų pirma ji teikia rekomendacijas Komisijai dėl 11 straipsnio 8 dalyje 

ir 31 straipsnio 5 dalyje nurodytų formų, 17 straipsnio 8 dalyje ir 19 straipsnio 6 dalyje 

nurodytų techninių standartų bei formatų projektų ir 32 straipsnio 3 dalyje nurodytų 

vienodų išsamių duomenų rinkimo ir analizės specifikacijų. 

3. Koordinavimo grupė gali, inter alia, organizuoti keitimąsi geriausios 

praktikos pavyzdţiais 11 straipsnio 1 dalyje nurodytų nacionalinių patvirtinimo 

sistemų ir 23–27 straipsniuose nurodytų paramos paslaugų srityse. 

4. Europos koordinavimo centras organizuoja koordinavimo grupės darbą ir pirmininkauja 

jos posėdžiams. Jis nuolat informuoja kitas atitinkamas įstaigas arba tinklus apie 

koordinavimo grupės darbą. 

Sąjungos lygmens socialinių partnerių atstovai turi teisę dalyvauti koordinavimo grupės 

posėdžiuose. 

5. Koordinavimo grupė bendradarbiauja su VUT tinklo valdyba, visų pirma, 

informuodama ją apie EURES tinklo veiklą ir keisdamasi geriausios praktikos 

pavyzdţiais. 
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15 straipsnis 

Bendra tapatybė ir prekių ženklas 

1. Pavadinimas EURES naudojamas tik kalbant apie veiklą EURES tinkle pagal šį 

reglamentą. Jis integruotas į standartinį logotipą, kuris naudojamas pagal Europos 

koordinavimo centro patvirtintą grafinį dizaino elementą. 

2. Siekiant užtikrinti bendrą vaizdinę tapatybę, visos 7 straipsnyje nurodytos EURES tinklo 

veikloje dalyvaujančios organizacijos naudoja EURES paslaugų ženklą ir logotipą visoje 

su EURES tinklu susijusioje veikloje. 

3. EURES tinklo veikloje dalyvaujančios organizacijos uţtikrina, kad jų teikiama informacija 

ir reklaminė medžiaga būtų suderinta su EURES tinklo bendra komunikacijos veikla, 

bendrais kokybės standartais ir su Europos koordinavimo centro teikiama informacija. 

▌ 

4. EURES tinklo veikloje dalyvaujančios organizacijos nedelsdamos informuoja Europos 

koordinavimo centrą, jei suţino, kad trečiasis asmuo ar trečioji šalis EURES paslaugų 

ţenklą arba logotipą naudoja netinkamai. 

 

16 straipsnis 

Bendradarbiavimas ir kitos priemonės 

1. Europos koordinavimo centras palengvina EURES tinklo ir kitų Sąjungos informavimo ir 

konsultavimo tarnybų ir tinklų tarpusavio bendradarbiavimą. 

2. NKC bendradarbiauja su 1 dalyje nurodytomis tarnybomis ir tinklais Sąjungos, 

nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis, kad būtų užtikrinta sinergija, išvengta 

dubliavimosi ir, prireikus, į veiklą įtraukti EURES nariai ir partneriai. 
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3. NKC palengvina EURES tinklo ir nacionalinio lygmens socialinių partnerių 

bendradarbiavimą su socialiniais partneriais reguliariai palaikydami dialogą pagal 

nacionalinę teisę ir praktiką. 

4. Valstybės narės skatina glaudų tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp regioninių, vietos 

ir atitinkamais atvejais nacionalinių subjektų, pavyzdţiui, praktikos ir paslaugų, 

teikiamų įgyvendinant EURES tarpvalstybines partnerystes, srityse. 

5. Valstybės narės siekia, kad sprendimai dėl komunikacijos, įskaitant komunikaciją 

internete, su darbuotojais ir darbdaviais dėl su EURES veikla susijusių ir 1 dalyje nurodytų 

tarnybų bei tinklų bendrų veiklos sričių būtų priimami remiantis vieno langelio principu. 

6. Valstybės narės kartu su Komisija išnagrinėja visas galimybes pirmumo teisę uţpildant 

laisvas darbo vietas teikti Sąjungos piliečiams, siekiant Sąjungoje išlaikyti darbo jėgos 

pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą. Tuo tikslu valstybės narės gali imtis visų būtinų 

priemonių. 
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III SKYRIUS  

BENDRA IT PLATFORMA 

17 straipsnis 

Bendros IT platformos veikimo organizavimas 

1. Siekiant, kad informacija apie laisvas darbo vietas būtų sutelkta kartu su darbo prašymais, 

kiekviena valstybė narė EURES portalui pateikia: 

▌ 

a) informaciją apie visas laisvas darbo vietas, apie kurias viešai pranešta VUT, taip 

pat informaciją apie laisvas darbo vietas, kurią pateikė EURES nariai ir, 

atitinkamais atvejais, EURES partneriai pagal 12 straipsnio 3 dalį;  

b) visus jos VUT turimus darbo prašymus ir gyvenimo aprašymus, taip pat tuos, kuriuos 

pateikė kiti EURES nariai ir, atitinkamais atvejais, EURES partneriai 

pagal 12 straipsnio 3 dalį, jeigu atitinkami darbuotojai sutinka, kad informacija būtų 

paskelbta ir EURES portale šio straipsnio 3 dalyje nustatytomis sąlygomis. 

Taikant pirmos pastraipos a punktą, valstybės narės gali nustatyti mechanizmą, kad 

darbdaviai turėtų galimybę neskelbti informacijos apie laisvą darbo vietą EURES 

portale, jei jų prašymas yra tinkamai pagrįstas atsiţvelgiant į gebėjimus ir kompetenciją, 

kurie reikalingi tai darbo vietai. 

2. Pateikdamos EURES portalui duomenis apie laisvas darbo vietas, valstybės narės gali 

nepateikti informacijos apie: 

▌ 

a)  laisvas darbo vietas, kurias dėl jų pobūdžio arba nacionalinių taisyklių gali užimti tik 

tam tikros šalies piliečiai; 
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b) laisvas darbo vietas, susijusias su tam tikrų kategorijų pameistryste ir staţuotėmis, 

kurios, iš esmės dėl mokymosi elemento, yra nacionalinių švietimo sistemų dalis 

arba kurios yra finansuojamos viešosiomis lėšomis kaip valstybės narės aktyvios 

darbo rinkos politikos dalis; 

c) kitas laisvas darbo vietas pagal valstybės narės aktyvios darbo rinkos politiką. 

3. 1 dalies b punkte nurodytas darbuotojų sutikimas turi būti aiškus, nedviprasmiškas, 

savanoriškas, konkretus ir gautas prieš tai darbuotojui suteikus informacijos. Darbuotojai 

gali bet kada atsiimti savo sutikimą ir pareikalauti išbraukti ar patikslinti kai kuriuos arba 

visus jų pateiktus duomenis. Darbuotojai gali rinktis iš tam tikrų galimybių apriboti prieigą 

prie jų duomenų ar tam tikrų jų požymių. 

4. Kai darbuotojai yra nepilnamečiai, jų sutikimas pateikiamas kartu su jų tėvų arba 

teisėtų globėjų sutikimu. 

5. Valstybės narės turi įdiegti atitinkamus mechanizmus ir standartus, būtinus siekiant 

užtikrinti duomenų apie laisvas darbo vietas, darbo prašymus ir gyvenimo aprašymus 

turinio ir techninę kokybę. 

▌ 

6. Kad būtų galima kontroliuoti tų duomenų kokybę, valstybės narės turi užtikrinti 

informacijos šaltinių atsekamumo galimybę. 

7. Kad būtų galima susieti laisvas darbo vietas su darbo prašymais ir gyvenimo aprašymais, 

kiekviena valstybė narė uţtikrina, kad 1 dalyje nurodyta informacija būtų teikiama 

laikantis vienos bendros sistemos skaidriu būdu. 



 

AM\1087180LT.doc 47/69 PE576.611v01-00 

 LT 

8. Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina reikiamus techninius standartus ir formatus, 

skirtus 7 dalyje nurodytai bendrai sistemai užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai priimami 

laikantis 37 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. 

18 straipsnis  

Nacionalinė prieiga prie bendros IT platformos 

1. EURES nariai ir partneriai užtikrina, kad visuose jų administruojamuose darbo paieškos 

portaluose, ar tai būtų centriniu, ar regioniniu ar vietos lygmeniu, EURES portalas būtų 

aiškiai matomas ir jame būtų galima lengvai atlikti paiešką, ir kad tie portalai būtų susieti 

su EURES portalu.  

▌ 

2. VUT uţtikrina, kad visuose jų atsakomybe veikiančių organizacijų administruojamuose 

portaluose būtų pateiktos aiškiai matomos nuorodos į EURES portalą. 

3. EURES nariai ir partneriai užtikrina, kad visa EURES portale skelbiama informacija apie 

laisvas darbo vietas, darbo prašymai ir gyvenimo aprašymai būtų lengvai pasiekiami su 

EURES tinklu dirbantiems jų darbuotojams. 

▌ 

4. Valstybės narės uţtikrina, kad informacijos apie laisvas darbo vietas, darbo prašymus ir 

gyvenimo aprašymus perdavimas, kaip nurodyta 9 straipsnio 2 dalies a punkte, būtų 

atliekamas pasitelkiant bendrą koordinuojamą kanalą. 

▌ 
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19 straipsnis  

Automatinis susiejimas bendroje IT platformoje 

▌ 

1. Valstybės narės bendradarbiauja tarpusavyje ir su Komisija, kad užtikrintų nacionalinių 

sistemų ir Komisijos rengiamo Europos klasifikatoriaus tarpusavio sąveiką. Komisija 

nuolat informuoja valstybes nares apie Europos klasifikatoriaus rengimą. 

2. Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina ir atnaujina Europos klasifikatoriaus įgūdţių, 

gebėjimų ir profesijų sąrašą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 37 straipsnio 3 

dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jeigu komitetas nuomonės nepateikia, 

Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 

5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa. 

3. Automatinio susiejimo pasitelkiant bendrą IT platformą tikslu kiekviena valstybė narė 

nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per trejus metus po 2 dalyje nurodyto sąrašo 

patvirtinimo, parengia pirminį aprašą, kuriame kryžminėmis nuorodomis susiejami jų 

nacionaliniai, regioniniai bei sektorių klasifikatoriai ir tas sąrašas, ir, pradėjus taikyti šį 

aprašą naudojantis Europos koordinavimo centro pateikta taikomąja programa, reguliariai 

jį atnaujina, atsižvelgdama į pokyčius darbuotojų paieškos paslaugų srityje. 
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4. Valstybės narės gali nuspręsti pakeisti savo nacionalinius klasifikatorius Europos 

klasifikatoriumi, kai jis bus baigtas rengti, arba išlaikyti savo sąveikias nacionalines 

klasifikavimo sistemas. 

5. Komisija teikia techninę ir, jei įmanoma, finansinę paramą valstybėms narėms, kurios 

sudarinėja aprašus pagal 3 dalį, ir valstybėms narėms, kurios nusprendžia savo 

nacionalinius klasifikatorius pakeisti Europos klasifikatoriumi. 

6. Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina techninius standartus ir formatus, reikalingus 

automatiniam susiejimui pasitelkiant bendrą IT platformą vykdyti, pasinaudojant 

Europos klasifikatoriumi bei nacionalinių sistemų ir Europos klasifikatoriaus sąveika. 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 37 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

procedūros. 

20 straipsnis  

Palengvintos prieigos mechanizmai darbuotojams ir darbdaviams 

▌ 

1. Gavę prašymą EURES nariai ir partneriai padeda jų paslaugomis besinaudojantiems 

darbuotojams ir darbdaviams registruotis EURES portale. Ši pagalba yra nemokama. 

▌ 

2. EURES nariai ir partneriai uţtikrina, kad jų paslaugomis besinaudojantys darbuotojai ir 

darbdaviai galėtų susipažinti su bendrąja informacija apie tai, kaip, kada ir kur jie gali 

atnaujinti, peržiūrėti ir ištrinti atitinkamus duomenis. 
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IV SKYRIUS  

PARAMOS PASLAUGOS 

21 straipsnis 

Principai 

1. Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai ir darbdaviai galėtų internete ar realiame 

gyvenime nepagrįstai nedelsiant gauti nacionaliniu lygmeniu teikiamas paramos 

paslaugas. 

2. Valstybės narės pritaria suderinto požiūrio į paramos paslaugas plėtojimui nacionaliniu 

lygmeniu. 

Atsiţvelgiama į specialius regioninius ir vietos poreikius. 

▌ 

3. Paramos paslaugos darbuotojams ir darbdaviams, kaip nurodyta 22 straipsnyje, 25 

straipsnio 1 dalyje, 26 straipsnyje ir, atitinkamais atvejais, 27 straipsnyje, yra 

nemokamos. 

Paramos paslaugos darbuotojams, kaip nurodyta 23 straipsnyje, yra nemokamos. 

Už paramos paslaugas darbdaviams, kaip nurodyta 24 straipsnyje, gali būti imamas 

mokestis. 

4. Mokestis uţ paslaugas, kurias EURES nariai ir, atitinkamais atvejais, EURES 

partneriai teikia pagal šį skyrių, negali būti didesnis uţ kitus mokesčius, kurie taikomi uţ 

EURES narių ir partnerių teikiamas panašias paslaugas. Kai taikytina, EURES nariai ir 

partneriai aiškiai ir tiksliai informuoja darbuotojus ir darbdavius apie visus imamus 

mokesčius. 
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5. Atitinkami EURES nariai ir partneriai savo informavimo kanalais aiškiai nurodo 

darbuotojams ir darbdaviams, kokias paramos paslaugas teikia, kur ir kaip jomis galima 

pasinaudoti, ir kokiomis sąlygomis jos suteikiamos. Ta informacija skelbiama EURES 

portale. 

6. Nedarant poveikio 11 straipsnio 2 daliai, EURES nariai, nurodyti 7 straipsnio 1 dalies 

c punkto ii papunktyje, ir EURES partneriai savo paslaugas gali teikti tik internete. 

22 straipsnis  

Prieiga prie būtiniausios informacijos 

▌ 

1. EURES nariai ir, atitinkamais atvejais, EURES partneriai lengvai prieinamu ir 

naudotojui patogiu būdu teikia darbuotojams ir darbdaviams būtiniausią informaciją 

apie EURES portalą, įskaitant darbo prašymų ir gyvenimo aprašymų duomenų bazę, ir 

apie EURES tinklą, įskaitant atitinkamų nacionalinio lygmens EURES narių ir partnerių 

kontaktinius duomenis, informaciją apie jų naudojamus darbuotojų paieškos kanalus 

(e. paslaugas, individualizuotąsias paslaugas, kontaktinių punktų adresus) ir atitinkamus 

žiniatinklio saitus. 

▌ 

EURES nariai ir, atitinkamais atvejais, EURES partneriai prireikus nukreipia 

darbuotojus ir darbdavius į kitą EURES narį ar partnerį. 

▌ 

2. Europos koordinavimo centras remia būtiniausios informacijos pagal šį straipsnį rengimą 

ir padeda valstybėms narėms užtikrinti, kad ji būtų teikiama atitinkamomis kalbomis, 

atsiţvelgiant į valstybių narių darbo rinkų poreikius. 
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23 straipsnis  

Paramos paslaugos darbuotojams 

1. EURES nariai ir, atitinkamais atvejais, EURES partneriai nepagrįstai nedelsdami 

uţtikrina darbo ieškantiems darbuotojams galimybę pasinaudoti 2 ir 3 dalyse nurodytomis 

paslaugomis. 

2. Darbuotojo prašymu EURES nariai ir, atitinkamais atvejais, EURES partneriai suteikia 

informacijos ir rekomendacijų apie individualias užimtumo galimybes ir visų pirma teikia 

darbuotojui tokias paslaugas: 

a) suteikia bendrąją informaciją apie gyvenimo ir darbo sąlygas kelionės tikslo šalyje 

arba nurodo, kur tokios informacijos gauti; 

▌ 

b) teikia pagalbą ir rekomendacijas gaunant 9 straipsnio 4 dalyje nurodytą 

informaciją; 

c) prireikus padeda parengti darbo prašymus ir gyvenimo aprašymus, kad jie 

atitiktų 17 straipsnio 8 dalyje ir 19 straipsnio 6 dalyje nurodytus Europos techninius 

standartus bei formatus ir padeda tokius darbo prašymus bei gyvenimo aprašymus  

įkelti į EURES portalą; 

▌ 

d) prireikus apsvarsto galimybę įdarbinti Sąjungoje pagal individualų veiksmų planą 

arba padeda parengti individualų judumo planą kaip įdarbinimo Sąjungoje 

priemonę; 

e) prireikus nukreipia darbuotoją į kitą EURES narį arba partnerį. 

▌ 
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3. Gavę pagrįstą darbuotojo prašymą EURES nariai ir, atitinkamais atvejais, EURES 

partneriai teikia papildomą pagalbą ieškant darbo ir kitas papildomas paslaugas, 

atsiţvelgdami į darbuotojo poreikius. 

▌ 

24 straipsnis  

Paramos paslaugos darbdaviams 

▌ 

1. EURES nariai ir, atitinkamais atvejais, EURES partneriai nepagrįstai nedelsdami 

uţtikrina darbdaviams, besidomintiems darbuotojų iš kitų valstybių narių paieška, 

galimybę pasinaudoti 2 ir 3 dalyse nurodytomis paslaugomis. 

2. Darbdavio prašymu EURES nariai ir, atitinkamais atvejais, EURES partneriai suteikia 

informacijos ir rekomendacijų apie darbuotojų paieškos galimybes ir visų pirma teikia 

šias paslaugas: 

a) suteikia informacijos apie konkrečias taisykles, susijusias su darbuotojų iš kitos 

valstybės narės paieška, ir apie tokią darbuotojų paiešką galinčius palengvinti 

veiksnius; 

▌ 

b) prireikus suteikia informacijos apie tai, kaip formuluoti reikalavimus kandidatams 

konkrečiai laisvai darbo vietai užimti, taip pat padeda juos suformuluoti ir 

uţtikrinti, kad jie atitiktų 17 straipsnio 8 dalyje ir 19 straipsnio 6 dalyje nurodytus 

Europos techninius standartus ir formatus. 

▌ 
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3. Kai darbdavys paprašo papildomos pagalbos ir galima pagrįstai tikėtis, kad ▌ darbuotojų 

paieška bus vykdoma Sąjungos mastu, EURES nariai arba, atitinkamais atvejais, 

EURES partneriai suteikia papildomą pagalbą ir papildomas paslaugas, atsiţvelgdami į 

darbdavio poreikius. 

Gavę prašymą EURES nariai arba, atitinkamais atvejais, EURES partneriai suteikia 

individualias rekomendacijas dėl reikalavimų kandidatams laisvoms darbo vietoms 

uţimti formulavimo. 

▌ 

25 straipsnis  

Pagalba pasamdžius darbuotoją 

1. Darbuotojo arba darbdavio prašymu, EURES nariai ir, atitinkamais atvejais, EURES 

partneriai teikia: 

a) bendrąją informaciją apie pagalbą pasamdžius darbuotoją, pavyzdžiui, mokymus 

tarpkultūrinės komunikacijos klausimais, kalbų kursus ir paramą integracijos srityje, 

įskaitant bendrą informaciją apie darbuotojo šeimos narių uţimtumo galimybes; 

b) jei įmanoma, organizacijų, kurios teikia pagalbą pasamdţius darbuotoją, 

kontaktinius duomenis. 

▌ 

2. Nedarant poveikio 21 straipsnio 4 daliai, EURES nariai ir partneriai, kurie tiesiogiai 

teikia pagalbą pasamdţius darbuotoją darbuotojams ar darbdaviams, gali tokias 

paslaugas teikti uţ mokestį. 
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26 straipsnis 

Lengvesnė prieiga prie informacijos apie mokesčius, su darbo sutartimis susijusius klausimus, 

teisę į pensijų išmokas, sveikatos draudimą, socialinę apsaugą ir aktyvios darbo rinkos politikos 

priemones 

▌ 

1. Darbuotojo arba darbdavio prašymu EURES nariai ir, atitinkamais atvejais, EURES 

partneriai prašymus suteikti konkrečios informacijos apie teises, susijusias su socialine 

apsauga, aktyvios darbo rinkos politikos priemones, mokesčius, su darbo sutartimi 

susijusius klausimus, teisę į pensijų išmokas ir sveikatos draudimą perduoda 

nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir, jei taikytina, kitoms atitinkamoms 

nacionalinio lygmens įstaigoms, padedančioms darbuotojams naudotis savo teise laisvai 

judėti, įskaitant Direktyvos 2014/54/ES 4 straipsnyje nurodytas įstaigas. 

2. 1 dalies tikslu NKC bendradarbiauja su 1 dalyje nurodytomis nacionalinio lygmens 

kompetentingomis institucijomis. 

27 straipsnis 

Paramos paslaugos pasienio regionuose 

1. Kalbant apie pasienio regionus, jei EURES nariai ar partneriai dalyvauja konkrečiose 

bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo struktūrose, pavyzdţiui, tarpvalstybinėse 

partnerystėse, jie pasienio darbuotojams ir darbdaviams teikia darbdaviams tokiuose 

regionuose aktualią informaciją, susijusią su konkrečia pasienio darbuotojų padėtimi. 

2. EURES tarpvalstybinių partnerysčių uţduotys gali būti, be kita ko, šios: įdarbinimo ir 

darbuotojų paieškos paslaugos, dalyvaujančių organizacijų bendradarbiavimo 

koordinavimas ir veiklos, susijusios su tarpvalstybiniu judumu, vykdymas, įskaitant 

informacijos ir rekomendacijų teikimą pasienio darbuotojams, itin daug dėmesio 

skiriant įvairiomis kalbomis teikiamoms paslaugoms. 
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3. Organizacijos, kurios nėra EURES narės ir partnerės, tačiau kurios dalyvauja 1 dalyje 

nurodytose struktūrose, vien dėl to, kad jos dalyvauja tose struktūrose, negali būti 

laikomos EURES tinklo dalimi. 

4. 1 dalyje nurodytuose pasienio regionuose valstybės narės stengiasi uţtikrinti, kad 

informacija pasienio darbuotojams ir darbdaviams būtų teikiama remiantis vieno 

langelio principu. 

28 straipsnis  

Galimybė pasinaudoti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis 

Valstybės narės neriboja galimybės pasinaudoti nacionalinėmis aktyvios darbo rinkos politikos 

priemonėmis, pagal kurias darbuotojams teikiama pagalba ieškant darbo, tik dėl to, kad 

darbuotojas pagalbos prašo norėdamas susirasti darbą kitos valstybės narės teritorijoje. 

V SKYRIUS 

KEITIMASIS INFORMACIJA IR PROGRAMAVIMO CIKLAS 

29 straipsnis  

Keitimasis informacija apie srautus ir modelius 

Komisija ir valstybės narės, remdamosi Eurostato statistiniais duomenimis ir turimais nacionaliniais 

duomenimis, stebi darbo jėgos judumo Sąjungoje srautus ir modelius ir tą informaciją skelbia 

viešai. 
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30 straipsnis  

Keitimasis informacija tarp valstybių narių 

1. Kiekviena valstybė narė visų pirma renka ir analizuoja pagal lytį suskirstytą informaciją 

apie: 

a) darbo jėgos trūkumą ir darbo jėgos perteklių darbo rinkoje šalies mastu ir atskiruose 

sektoriuose, ypatingą dėmesį skirdama paţeidţiamiausioms grupėms darbo rinkoje 

ir regionams, kuriuose nedarbo lygis yra didţiausias; 

b) EURES veiklą nacionaliniu ir prireikus tarpvalstybiniu lygmenimis. 

▌ 

2. NKC yra atsakingi už dalijimąsi turima informacija EURES tinkle ir dalyvavimą atliekant 

bendrą analizę. 

▌ 

3. Valstybės narės rengia programas, kaip nurodyta 31 straipsnyje, atsiţvelgdamos į šio 

straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą keitimąsi informacija ir bendrą analizę. 

4. Europos koordinavimo centras numato praktines procedūras, palengvinančias keitimąsi 

informacija tarp NKC ir bendros analizės atlikimą. 

▌ 
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31 straipsnis  

Programavimas 

▌ 

1. NKC kasmet parengia EURES tinklo veiklos jų valstybėje narėje nacionalines darbo 

programas. 

▌ 

2. Metinėse nacionalinėse darbo programose apibrėţiama: 

a) pagrindinė veikla, vykdytina EURES tinkle nacionaliniu lygmeniu apskritai ir 

prireikus tarpvalstybiniu lygmeniu; 

b) joms įgyvendinti numatyti bendri žmogiškieji ir finansiniai ištekliai; 

c) planuojamos veiklos stebėsenos bei vertinimo ir, prireikus, atnaujinimo tvarka. 

3. NKC ir Europos koordinavimo centrui suteikiama galimybė kartu perţiūrėti visus 

nacionalinių darbo programų projektus. Uţbaigus tą perţiūrą, atitinkami NKC priima 

nacionalines darbo programas. 

4. Sąjungos lygmens socialinių partnerių atstovams, dalyvaujantiems koordinavimo grupės 

veikloje, suteikiama galimybė pateikti pastabas dėl nacionalinių darbo programų 

projektų. 

5. Komisija įgyvendinimo aktais nustato keitimuisi informacija apie nacionalines darbo 

programas Sąjungos lygmeniu reikalingas formas ir procedūras. Tie įgyvendinimo aktai 

priimami laikantis 37 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros. 
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32 straipsnis  

Duomenų rinkimas ir analizė 

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegtos procedūros, pagal kurias būtų renkami 

duomenys apie šias nacionaliniu lygmeniu vykdomos EURES veiklos sritis: 

a) EURES tinklo teikiamą informaciją ir rekomendacijas, remiantis bylas tvarkančių 

EURES narių ir partnerių darbuotojų palaikomų kontaktų su darbuotojais ir 

darbdaviais skaičiumi; 

b) uţimtumo rodiklius, įskaitant sėkmingą įdarbinimą ir darbuotojų paiešką 

įgyvendinant EURES veiklą, remiantis bylas tvarkančių EURES narių ir partnerių 

darbuotojų sutvarkytų ir apdorotų laisvų darbo vietų, darbo prašymų ir gyvenimo 

aprašymų bylų skaičiumi ir darbuotojų, atitinkamai įdarbintų atlikus darbuotojų 

paiešką kitoje valstybėje narėje, skaičiumi, ţinomu tiems bylas tvarkantiems 

asmenims arba remiantis apklausomis, jei tokios buvo atliktos; 

c) naudotojų pasitenkinimo EURES tinklu, rezultatus, inter alia, gaunamus rengiant 

apklausas. 

2. Europos koordinavimo centras yra atsakingas už duomenų apie EURES portalą rinkimą ir 

bendradarbiavimo tarpininkaujant darbuotojams ir darbdaviams pagal šį reglamentą 

plėtojimą. 

▌ 

3. Remdamasi 1 dalyje nurodyta informacija ir toje dalyje nurodytose EURES veiklos 

srityse, Komisija įgyvendinimo aktais nustato vienodas išsamias duomenų rinkimo bei 

analizės specifikacijas, skirtas stebėti ir vertinti EURES tinklo veikimą. Tie įgyvendinimo 

aktai priimami laikantis 37 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. 
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4. Komisijai pagal 36 straipsnyje nurodytą procedūrą suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais patikslinamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos sritys arba 

ta dalis papildoma EURES veikla kitose srityse, kurios imamasi nacionaliniu lygmeniu 

pagal šį reglamentą. 

33 straipsnis 

EURES veiklos ataskaitos 

Atsižvelgdama į pagal šį skyrių surinktą informaciją, Komisija kas dvejus metus Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui 

pateikia EURES veiklos ataskaitą. 

Kol bus pateikta 35 straipsnyje nurodyta ataskaita, šio straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytoje 

ataskaitoje, be kita ko, išdėstoma šio reglamento taikymo padėtis. 
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VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

34 straipsnis  

Asmens duomenų apsauga 

Šiame reglamente numatytos priemonės įgyvendinamos laikantis Sąjungos teisės aktų dėl asmens 

duomenų apsaugos, visų pirma Direktyvos 95/46/EB  ir nacionalinių jos įgyvendinimo priemonių, 

taip pat Reglamento (EB) Nr. 45/2001. 

35 straipsnis  

Ex post įvertinimo ataskaita 

Ne vėliau kaip ... [penkeri metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos], Komisija pateikia Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui 

šio reglamento veikimo ir poveikio ex post įvertinimo ataskaitą. 

Kartu su ta ataskaita gali būti pateikiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais 

būtų iš dalies keičiamas šis reglamentas. 

36 straipsnis  

Įgaliojimų delegavimas 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 

nustatytomis sąlygomis. Ypač svarbu, kad Komisija vadovautųsi savo įprasta praktika ir 

prieš priimdama tuos deleguotuosius aktus konsultuotųsi su ekspertais, įskaitant 

valstybių narių ekspertus. 
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2. 32 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne 

maţiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime 

pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos 

Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne maţiau 

kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 32 straipsnio 4 dalyje nurodytus 

deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 

sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą 

dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 

nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. 

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos 

Parlamentui ir Tarybai. 

5. Pagal 32 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 

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 dviem 

mėnesiais. 
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37 straipsnis  

Komiteto procedūra 

1. Komisijai padeda EURES komitetas, įsteigtas šiuo reglamentu. Tas komitetas – tai 

komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011. 

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis. 

3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis. 

38 straipsnis  

Reglamento (ES) Nr. 1296/2013 daliniai pakeitimai 

1) Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013 iš dalies keičiamas taip: 

a) 23 straipsnis išbraukiamas. 

b) 24 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: 

„2. EURES krypties veikloje gali dalyvauti visos valstybių narių arba Komisijos 

paskirtos įstaigos, subjektai ir institucijos, tenkinantys dalyvavimo EURES 

sąlygas, kaip nustatyta ... [OL: įrašyti nuorodą į PE-CONS 68/15 (COD) 

2014/0002]. Tokios įstaigos, subjektai ir institucijos pirmiausia yra: 

a) nacionalinės, regioninės ir vietos valdţios institucijos; 

b) uţimtumo tarnybos; 

c) socialinių partnerių organizacijos ir kitos suinteresuotosios šalys.“. 

2) Nuorodos į išbrauktą nuostatą, kaip nurodyta 1 punkto a papunktyje, laikomos nuorodomis 

į šio reglamento 29 straipsnį. 
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3) Šio straipsnio 1 punkto b papunktis nedaro poveikio paraiškoms gauti finansavimą 

pagal Reglamentą (ES) Nr. 1296/2013, pateiktoms iki šio reglamento įsigaliojimo dienos. 

39 straipsnis  

Reglamento (ES) Nr. 492/2011 daliniai pakeitimai 

1) Reglamentas (ES) Nr. 492/2011 iš dalies keičiamas taip: 

a) 11 ir 12 straipsniai, 13 straipsnio 2 dalis, 14–20 straipsniai ir 38 straipsnis 

išbraukiami. 

b) 13 straipsnio 1 dalis išbraukiama nuo … [dveji metai po šio reglamento 

įsigaliojimo dienos]. 

2) Nuorodos į išbrauktas nuostatas laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II 

priede pateiktą atitikties lentelę. 

40 straipsnis  

Pereinamojo laikotarpio nuostatos 

Organizacijos, kurios paskirtos EURES partnerėmis pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimo 

2012/733/ES 3 straipsnio c punktą arba kurios teikė tik tam tikras paslaugas kaip asocijuotosios 

EURES partnerės pagal to sprendimo 3 straipsnio d punktą … [šio reglamento įsigaliojimo data], 

gali, nukrypstant nuo šio reglamento 11 straipsnio, iki ... [treji metai po šio reglamento 

įsigaliojimo dienos] dalyvauti EURES veikloje kaip šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkto 

ii papunktyje nurodytos EURES narės arba kaip šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies d punkte 

nurodytos EURES partnerės, jei įsipareigoja vykdyti atitinkamas pareigas pagal šį reglamentą. 

Jeigu kuri nors iš tų organizacijų pageidauja dalyvauti kaip EURES partnerė, ji praneša NKC 

apie tai, kurias uţduotis pagal šio reglamento 11 straipsnio 4 dalį ji vykdys. Atitinkamas NKC 

apie tai praneša Europos koordinavimo centrui. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, 

atitinkamos organizacijos, jei nori toliau dalyvauti EURES tinklo veikloje, gali tuo tikslu pateikti 

paraišką pagal šio reglamento 11 straipsnį. 
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▌ 

41 straipsnis  

Įsigaliojimas 

1. Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje. 

2. 12 straipsnio 3 dalis ir 17 straipsnio 1–7 dalys taikomos nuo … [dveji metai po šio 

straipsnio 1 dalyje nurodytos įsigaliojimo datos]. 

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

Priimta ▌ 

Europos Parlamento vardu      Tarybos vardu 

Pirmininkas        Pirmininkas 
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I PRIEDAS 

Būtiniausi bendri kriterijai  

(kaip nurodyta 10 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnio 2 dalyje) 

1. PASLAUGŲ TEIKIMAS 

1. Įsipareigojimas įdiegti tinkamus mechanizmus ir procedūras, pagal kuriuos tikrinama ir 

uţtikrinama visapusiška atitiktis taikytiniems darbo teisės standartams ir teisiniams 

reikalavimams paslaugų teikimo metu, atsiţvelgiant į visas galiojančias uţimtumo tarnybų, 

kurios nėra VUT, licencijavimo ir leidimų joms išdavimo sistemas, įskaitant atitiktį 

taikytiniems duomenų apsaugos teisės aktams ir, jei taikytina, duomenų apie laisvas darbo 

vietas kokybės reikalavimams bei standartams. 

2. Galimybės ir įrodytas gebėjimas teikti šiame reglamente nurodytas tarpininkavimo 

darbuotojams ir darbdaviams ir (arba) paramos paslaugas.  

3. Galimybės teikti paslaugas pasitelkiant vieną ar kelis lengvai prieinamus kanalus, 

uţtikrinant bent organizacijos interneto svetainės prieinamumą. 

4. Galimybės ir gebėjimas nukreipti darbuotojus ir darbdavius į kitus EURES narius bei 

partnerius ir (arba) įstaigas, turinčias ekspertinių ţinių laisvo darbuotojų judėjimo srityje. 

5. Patvirtinimas laikytis nemokamų paramos paslaugų darbuotojams teikimo 

pagal 21 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą principo. 
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2. DALYVAVIMAS EURES TINKLO VEIKLOJE 

1. Galimybės ir įsipareigojimas laiku ir patikimai teikti duomenis, kaip nurodyta 12 straipsnio 

6 dalyje. 

2. Įsipareigojimas tarpininkaujant darbuotojams ir darbdaviams ir keičiantis informacija 

pagal šį reglamentą laikytis nustatytų techninių standartų ir formatų. 

3. Galimybės ir įsipareigojimas prisidėti prie programavimo ir ataskaitų teikimo NKC, taip pat 

teikti informaciją NKC apie paslaugų teikimą ir pasiektus rezultatus pagal šį reglamentą. 

4. Tinkamų ţmogiškųjų išteklių atitinkamoms uţduotims įgyvendinti turėjimas arba 

įsipareigojimas juos skirti. 

5. Įsipareigojimas uţtikrinti su darbuotojais susijusius kokybės standartus ir uţregistruoti 

savo darbuotojus atitinkamiems bendros mokymo programos moduliams, kaip nurodyta 

8 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktyje. 

6. Įsipareigojimas EURES paslaugų ţenklą naudoti tik su EURES tinklu susijusioms 

paslaugoms ir veiklai.  
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II PRIEDAS 

Atitikties lentelė 

Reglamentas (ES) Nr. 492/2011 Šis reglamentas 

11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 30 straipsnio 1 dalies a punktas 

11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 9 straipsnio 2 dalies b ir d punktai, 9 straipsnio 3 

dalis ir 13 straipsnis  

11 straipsnio 2 dalis 9 ir 10 straipsniai 

12 straipsnio 1 dalis - 

12 straipsnio 2 dalis - 

12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa 9 straipsnio 4 dalis 

12 straipsnio 3 dalies antra pastraipa 18 straipsnio 1 ir 2 dalys 

13 straipsnio 1 dalis 12 straipsnio 3 dalis ir 17 straipsnio 1–6 dalys 

13 straipsnio 2 dalis  17 straipsnio 7 ir 8 dalys 

14 straipsnio 1 dalis - 

14 straipsnio 2 dalis - 

14 straipsnio 3 dalis - 

15 straipsnio 1 dalis 10 straipsnio 1 ir 2 dalys, 12 straipsnio 1–3 dalys 

ir 13 straipsnis 

15 straipsnio 2 dalis 9 straipsnio 3 dalies a punktas ir 10 straipsnio 1 

dalis 

16 straipsnis - 
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17 straipsnio 1 dalis 30 straipsnis 

17 straipsnio 2 dalis 16 straipsnio 6 dalis 

17 straipsnio 3 dalis 33 straipsnis 

18 straipsnis 7 straipsnio 1 dalies a punktas 

19 straipsnio 1 dalis 8 straipsnis 

19 straipsnio 2 dalis - 

20 straipsnis 8 straipsnio 1 dalies a punkto iii ir v papunkčiai 

bei 9 straipsnio 3 dalies b punktas 

38 straipsnis - 

 

_____________________ 

Or. en 

 


