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PR_COD_1app 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

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

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu groza attiecībā uz 

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstītajām darbības programmām izmaksātās 

sākotnējā priekšfinansējuma summas palielināšanu  

(COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2015)0046), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 164. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0036/2015), 

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2015. gada 18. marta 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas atzinumu par priekšlikuma finansiālo atbilstību, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. un 41. pantu, 

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu, kā arī Kultūras un 

izglītības komitejas atzinumu (A8-0134/2015), 

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

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

dalībvalstu parlamentiem. 

 

 

                                                 
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 
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PASKAIDROJUMS 

 
Jauniešu bezdarba līmenis jau vairākus gadus ir katastrofāli augsts, un tas kļūst aizvien 

lielāks. Eiropas Savienība ir pieņēmusi daudzus tiesību aktus, kas ļauj dalībvalstīm cīnīties ar 

šo postu, kurš piemeklējis mūsu jauno paaudzi. Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva ir viens no 

instrumentiem, kurus Eiropas Savienība izmanto, lai jauniešu bezdarba vissmagāk skartajos 

reģionos sasniegtu politiskos mērķus, kas noteikti attiecībā uz tā dēvēto garantiju jauniešiem.  

 

Diemžēl dalībvalstis nav pietiekami lielā mērā izmantojušas šo instrumentu, kas paredzēts to 

reģionu atbalstam, kuros jauniešu bezdarba līmenis vecuma grupā no 15 līdz 25 gadiem 

pārsniedz 25 %. Viens no iemesliem, kādēļ tas nav darīts, ir publiskā finansējuma trūkums, 

kas neļauj īstenot projektus, kuru mērķis ir piedāvāt jauniešiem darba, stažēšanās vai mācību 

iespējas. Līdzfinansējumu visgrūtāk ir atrast tieši tām dalībvalstīm, kurās jauniešu bezdarbs ir 

vislielākais. 

 

Lai palīdzētu dalībvalstīm sākt īstenot šos ārkārtīgi svarīgos projektus, Eiropas Komisija ir 

nolēmusi nekavējoties rīkoties un atvēlēt šim nolūkam vienu miljardu eiro. Tas nav jauns 

papildu finansējums, jo šo budžeta līdzekļu summu jau ir plānots piešķirt Jaunatnes 

nodarbinātības iniciatīvai. Tomēr ar tik drosmīgu priekšlikumu Eiropas Komisija ir nākusi 

klajā tādēļ, lai šos līdzekļus jau no 2015. gada varētu sākt izmantot priekšfinansējumam. Ar 

iespaidīgo finansējuma palielinājumu būs garantēts krietni lielāks priekšfinansējums darbības 

programmām 2015. gadā, un tas ļaus dalībvalstīm iegūt otru elpu. Palielinot 

priekšfinansējuma likmi no 1 % līdz 30 %, Eiropas Savienība vēlreiz apliecina savu nelokāmo 

apņemšanos cīnīties pret bezdarbu un veicināt Eiropā nodarbinātību un apmācību.  

 

Referente atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas ierosinājumu mudināt dalībvalstis ļoti ātri izmantot 

tām piešķirtos papildu līdzekļus projektu finansēšanai tur, kur tie ir visvairāk nepieciešami. 

Noteikums par atmaksāšanu, kas iekļauts regulas priekšlikuma 1. panta 3. punktā, ir 

pārdomāts, un tas nodrošina, lai dalībvalstis pēc iespējas ātrāk izmantotu samērīgu papildu 

finansējuma daļu.  

 

Ja pastāv tāda anomālija kā jauniešu bezdarbs, tad referente uzskata, ka viņas pienākums ir 

panākt regulas īstenošanu maksimāli īsā termiņā. Turklāt Eiropas Komisijas priekšlikumā 

grozīt Regulu (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu referente ir nolēmusi neierosināt 

nevienu grozījumu, kura mērķis būtu iekļaut jaunu pantu regulas IV nodaļā par Jaunatnes 

nodarbinātības iniciatīvu. Referente atbalsta gan Eiropas Komisijas politiskos mērķus, gan 

līdzekļus, kas paredzēti to īstenošanai, tādēļ ir izvēlējusies procedūru, kura nodrošinās, lai 

viens miljards eiro būtu pieejams pēc iespējas ātrāk.  

 

Referente ir gandarīta un atzinīgi vērtē darbu, ko veikusi Eiropas Komisija, neatlaidīgi 

cīnoties pret bezdarbu un jo īpaši pret jauniešu bezdarbu, tāpat kā Eiropas Komisijas 

apņemšanos sasniegt mērķus, kuri noteikti attiecībā uz tā dēvēto garantiju jauniešiem. 

Referente ir pateicīga arī ēnu referentiem par sapratni, ko tie izrādījuši tik steidzamā situācijā, 

un par sadarbību šī svarīgā lēmuma pieņemšanā.  
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BUDŽETA KOMITEJAS ATZINUMS PAR FINANSIĀLO ATBILSTĪBU  

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 

priekšsēdētājam 

Thomas Händel 

BRISELĒ 

Temats: Atzinums par finansiālās atbilstības jautājumiem attiecībā uz priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu groza attiecībā uz 

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstītajām darbības programmām 

izmaksātās sākotnējā priekšfinansējuma summas palielināšanu 

(COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)) 

Godātais priekšsēdētāj! 

Minētais priekšlikums 2015. gada 5. februārī tika nosūtīts Budžeta komitejai atzinuma 

sniegšanai. Pēc priekšlikuma izvērtēšanas es kā komitejas atzinuma sagatavotājs uzaicināju 

Budžeta komiteju saskaņā ar Reglamenta 41. panta 4. punktu izskatīt jautājumus par 

priekšlikuma finansiālo atbilstību DFS. 

 

Komiteja šo jautājumu izskatīja 2015. gada 16. marta sanāksmē un nolēma neapstrīdēt minētā 

likumdošanas priekšlikuma finansiālo atbilstību, kura mērķis ir Jaunatnes nodarbinātības 

iniciatīvas (JNI) darbības programmām paredzētā priekšfinansējuma likmi 2015. gadā 

palielināt līdz 30 % no maksājumiem paredzētās Savienības iemaksas. 

 

Tomēr komiteja vēlas atgādināt, ka DFS septiņu gadu laikposmā JNI ir atvēlēti 

EUR 6,4 miljardi, no kuriem EUR 3,2 miljoni ir Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un 

EUR 3,2 miljardi ir īpašs piešķīrums no konkrēti šim mērķim paredzētas budžeta pozīcijas 

1.b izdevumu apakškategorijā. Attiecīgais segums visām JNI paredzētajām saistību 

apropriācijām tika nodrošināts jau plānošanas perioda pirmajos divos gados — 2014. un 

2015. gadā. Komiteja turklāt atzīmē, ka no sākotnēji paredzētajām maksājumu apropriācijām 

EUR 450 miljonu apmērā 2014. gadā tika izmantoti tikai EUR 34 miljoni. 2015. gadā JNI 

paredzētais īpašais piešķīrums ir EUR 1026 miljardi maksājumu apropriācijās. Komisijas 

ierosinātā 30 % priekšfinansējuma likme ir aptuveni EUR 930 miljoni (šī summa ir 

aprēķināta, pamatojoties uz visu JNI laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam paredzēto 

piešķīrumu), kā rezultātā jebkādiem starpposma maksājumiem 2015. gadā pieejamā summa ir 

tikai aptuveni EUR 120 miljoni. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, komiteja pauž bažas, ka projekta īstenošanas būtiskas 

paātrināšanas gadījumā 2015. gadā JNI budžeta pozīcijā atlikušais ierobežotais maksājumu 

apropriāciju apmērs varētu būt nepietiekams, lai segtu visus maksājumu pieprasījumus 

2015. gadā, un ka tas varētu negatīvi ietekmēt citiem JNI komponentiem paredzētos 
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maksājumus. Tādēļ komiteja iesaka Parlamentam pieprasīt no Komisijas sīki izstrādātu 

finanšu plānu, ar ko šāda notikumu pavērsiena gadījumā ir jānovērš maksājumu apropriāciju 

trūkums ESF kopumā un ar ko nekavējoties ir jāiepazīstina Parlaments un Padome. Tāpat arī 

Eiropas Parlamentam un Padomei ir pilnībā jāsaņem informācija, kas nepieciešama, lai tie 

varētu pildīt savus LESD noteiktos uzdevumus, tādēļ Komisijai būtu regulāri jāsniedz Eiropas 

Parlamentam un Padomei izsmeļoša informācija par JNI īstenošanu, it īpaši par starpposma 

maksājumu izpildi un maksājumu pieteikumu iesniegšanu. 

 

Kā Jums labi zināms, 2014. gada beigās nesamaksātie rēķini, proti, maksājumi, kurus darbību 

izpildītāji jau varēja likumīgi pieprasīt, bet kurus Komisija nevarēja veikt maksājumu 

apropriāciju trūkuma dēļ, tikai 1.b izdevumu apakškategorijā vien (t. i., budžeta iedaļā, kas 

ietver JNI paredzēto piešķīrumu, uz kuru attiecas šis priekšlikums) sasniedza 

EUR 24,7 miljardus. Ņemot vērā iepriekš minēto, komiteja sagaida, ka Komisija cik vien drīz 

iespējams un katrā ziņā pirms iepazīstināšanas ar 2016. gada budžeta projektu iesniegs 

maksājumu plāna priekšlikumu, lai netiktu zaudēta pārliecība par Savienības spēju pildīt 

savus solījumus. 

 

Budžeta komiteja 2015. gada 1. aprīļa sanāksmē vienojās par iepriekš minētajiem punktiem 

un attiecīgi pieņēma vienprātīgu lēmumu, ka jautājumu par priekšlikuma finansiālo atbilstību 

galvenais referents uzdos apspriest Komisijai un Padomei un sekos līdzi minēto jautājumu 

risināšanai sarunu laikā, cieši sadarbojoties ar mani kā Budžeta komitejas atzinuma 

sagatavotāju. 

 

Budžeta komiteja lūdz Jūs pievienot šo vēstuli Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 

galīgajam ziņojumam.  

 

Ar cieņu 

Jean Arthuis 
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16.4.2015 

 KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu groza attiecībā uz Jaunatnes 

nodarbinātības iniciatīvas atbalstītajām darbības programmām izmaksātās sākotnējā 

priekšfinansējuma summas palielināšanu  

(COM(2015)0046 – C6-0036/2015 – 2015/0026(COD)) 

Atzinuma sagatavotāja: Sylvie Guillaume 

 

 

ĪSS PAMATOJUMS 

Jauniešu nodarbinātības iniciatīva (JNI) ir Eiropas Savienības instruments, ar ko pastiprina un 

paātrina pasākumus, kuru mērķis ir atbalstīt atbilstošu prasmju un kvalifikāciju iegūšanu un 

samazināt jauniešu bezdarbu. JNI jo īpaši ir vērsta uz to, lai reģionos, kur jauniešu bezdarbs 

pārsniedz 25 %, atbalstītu jauniešus, kuri nav nodarbināti un nav iesaistīti izglītībā vai 

apmācībā (NEET). 

Neraugoties uz nesenajiem pasākumiem, ES līmenī jauniešu bezdarbs joprojām ir virs 20 %, 

un NEET īpatsvars daudzās dalībvalstīs ir virs 10 %. Turklāt NEET rādītāji sievietēm 

joprojām ir augstāki nekā vīriešiem. Lai risinātu šo nopietno problēmu, Komisija ierosināja 

grozīt Regulu (ES) Nr. 1304/2013, sākotnējo priekšfinansējumu no īpašā piešķīruma JNI 

palielinot līdz 30 %.  

CULT komiteja uzsver, ka ES un dalībvalstu līmenī JNI ietvaros veiktajos pasākumos īpaša 

uzmanība ir jāpievērš jauniešiem, kuri ir pakļauti lielākam riskam kļūt par NEET nekā citi 

(jauniešiem ar zemu izglītības līmeni, ar imigrācijas izcelsmi, invaliditāti vai veselības 

problēmām u. c.). Tā arī uzsver, ka NEET stāvoklim ir smaga nelabvēlīga ietekme uz 

indivīdu, sabiedrību un ekonomiku, jo tas var novest pie sociālās atstumtības, nestabilas un 

sliktas nodarbinātības nākotnē, jauniešu likumpārkāpumiem un garīgās un fiziskās veselības 

problēmām.  

Ilgtspējīga nodarbinātība nākotnē ir atkarīga no pašlaik veiktajiem ieguldījumiem jauniešu 

izglītībā un apmācībā un reformām, kas atvieglos audzēkņiem iespēju pārvietoties starp 

dažādu veidu un līmeņu mācībām un starp mācībām un nodarbinātību. Īpaši svarīgas šajā 

kontekstā ir transversālās prasmes, piemēram, uzņēmējdarbības iemaņas, digitālā kompetence 
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un problēmu risināšanas prasmes, neatkarīgi no tā, vai tās ir apgūtas formālās, neformālās vai 

informālās mācībās. 

CULT komiteja atzinīgi vērtē šo Komisijas iniciatīvu un atbalsta tās ātru pieņemšanu un 

īstenošanu. Tāpēc atzinuma referente nolēma neierosināt grozījumus Komisijas priekšlikumā 

grozīt Regulu 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu, kas paredz ieviest pantu par palielinātu 

sākotnējā priekšfinansējuma summu, ko izmaksā JNI atbalstītajām darbības programmām. 

****** 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 

komiteju ierosināt Eiropas Parlamentam pieņemt nostāju pirmajā lasījumā, apstiprinot 

Komisijas priekšlikumu. 
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PROCEDŪRA 

Virsraksts Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo 

fondu attiecībā uz Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstītajām 

darbības programmām izmaksātās sākotnējā priekšfinansējuma summas 

palielināšanu 

Atsauces COM(2015)0046 – C6-0036/2015 – 2015/0026(COD) 

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

EMPL 

12.2.2015 
   

Atzinumu sniedza 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

CULT 

12.2.2015 

Atzinumu sagatavoja 

       Iecelšanas datums 

Sylvie Guillaume 

5.3.2015 

Finansējuma grozījumi 

       BUDG komitejas atzinuma datums 

BUDG 

1.4.2015 
   

Izskatīšana komitejā 24.3.2015    

Pieņemšanas datums 16.4.2015    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

24 

0 

1 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill 

Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, 

Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando 

Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela 

Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, 

Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, 

Krystyna Łybacka 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Sylvie Guillaume, Marc Joulaud, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, 

Martina Michels, Michel Reimon, Hermann Winkler 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Remo Sernagiotto, Dario Tamburrano 
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PROCEDŪRA 

Virsraksts Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo 

fondu attiecībā uz Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstītajām 

darbības programmām izmaksātās sākotnējā priekšfinansējuma summas 

palielināšanu 

Atsauces COM(2015)0046 – C6-0036/2015 – 2015/0026(COD) 

Datums, kad to iesniedza EP 4.2.2015    

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

EMPL 

12.2.2015 
   

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

BUDG 
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