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LV Vienoti daudzveidībā LV 

10.1.2019 A8-0461/163 

Grozījums Nr.  163 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Savienības līmenī Eiropas 

ekonomikas politikas koordinēšanas 

pusgads ir sistēma, kurā nosaka 

dalībvalstu reformu prioritātes un 

uzrauga to īstenošanu. Atbalstot minētās 

reformu prioritātes, dalībvalstis izstrādā 

savu nacionālo daudzgadu ieguldījumu 

stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 

jāiesniedz kopā ar ikgadējām valstu 

reformu programmām, kas tādējādi dotu 

iespēju iezīmēt un koordinēt prioritāros 

investīciju projektus, kuri atbalstāmi ar 

valsts un/vai Savienības finansējumu. 

Turklāt tām būtu jāpalīdz Savienības 

finansējumu izmantot saskaņoti, lai 

maksimāli palielinātu pievienoto vērtību 

finansiālajam atbalstam galvenokārt no 

Savienības programmām, ko attiecīgā 

gadījumā atbalsta Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas 

Sociālais fonds Plus, Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonds, Eiropas 

Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 
Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcija 

un InvestEU. 

(2) Par ES struktūrfondu, tostarp 

ESF+, līdzekļu piešķiršanas 

priekšnoteikumu nebūtu jāizvirza nekādi 

politiski vai ekonomiski nosacījumi. Šie 

mehānismi ir uzskatāmi par nelikumīgu 

veidu, kā kontrolēt dalībvalstu publiskos 

tēriņus, un ir vērtējami kā Eiropas tautu 

brīvības un neatkarības ierobežojums. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

10.1.2019 A8-0461/164 

Grozījums Nr.  164 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Ņemot vērā pastāvīgo vajadzību 

pastiprināt centienus, lai risinātu 

migrācijas plūsmu pārvaldību visā 

Savienībā un lai nodrošinātu saskaņotu, 

stingru un konsekventu atbalstu 

solidaritātes un kopīgas atbildības 

centieniem, ESF+ būtu jānodrošina 

atbalsts, ar ko veicina trešo valstu 

valstspiederīgo sociālekonomisko 

integrāciju, līdztekus Patvēruma un 

migrācijas fonda finansētām darbībām. 

svītrots 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/165 

Grozījums Nr.  165 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Regulas priekšlikums 

20.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20a) Ar šo fondu finansēto integrēšanas 

pasākumu mērķauditorijai galvenokārt 

vajadzētu būt dalībvalstī likumīgi 

uzturošamies iedzīvotājiem. ESF+ nekādā 

ziņā nedrīkstētu izmantot, lai tieši vai 

netieši sekmētu jaunas migrācijas 

plūsmas uz Savienību. 

Or. en 

Pamatojums 

ESF+ pasākumi ir paredzēti visiem iedzīvotājiem, kuri likumīgi uzturas Savienībā, neatkarīgi 

no tā, kāda ir viņu valstspiederība un tautība. Pozitīvā diskriminācija ir geto veidošanās un 

segregācijas faktors, kas ir pretrunā ESF+ sociālās iekļautības mērķiem. 



 

AM\1173549LV.docx  PE631.631v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

10.1.2019 A8-0461/166 

Grozījums Nr.  166 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Regulas priekšlikums 

25.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (25a) Lauku, kalnu un salu reģionu 

īpašie strukturālie apstākļi nozīmē to, ka 

ESF+ ieguldījumam ir jābūt 

mērķtiecīgam un individuālam, lai ciešā 

sadarbībā ar valsts un reģionālo un 

vietējo pašvaldību iestādēm sekmētu 

nodarbinātību, apmācību un minēto 

reģionu konkurētspēju un novērstu 

iedzīvotāju aizplūšanu no tiem. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/167 

Grozījums Nr.  167 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ 

atbalstīto darbību īstenošana ir atkarīga 

no labas pārvaldības un partnerības starp 

visiem attiecīgajiem teritoriālajiem un 

sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 

īpaši sociālajiem partneriem un 

nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ ir 

svarīgi, lai dalībvalstis mudinātu sociālos 

partnerus un pilsonisko sabiedrību 

iesaistīties dalīti pārvaldīta ESF+ 

īstenošanā. 

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ mērķu 

īstenošana un iespējas iegūt tā līdzekļus 

dalībvalstīs joprojām ir problemātiskas. 

Tādēļ attiecībā uz ESF+ ir jānodrošina 

gan augsti pārredzamības, gan 

pārskatatbildības standarti un jāsamazina 

birokrātiskie slogi, kas valstu iestādēm un 

MVU rada šā fonda līdzekļu saņemšanas 

šķēršļus, lai sekmīgi atbalstītu jauniešus 

un cīņu pret ilgtermiņa bezdarbu. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/168 

Grozījums Nr.  168 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – viii apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(viii) sekmēt trešo valstu valstspiederīgo 

un sociāli atstumto kopienu, piemēram, 

romu, sociālekonomisko integrāciju; 

(viii) sekmēt to iedzīvotāju 

sociālekonomisko integrāciju, kuri 

likumīgi uzturas Eiropas Savienībā; 

Or. en 


