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GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju 
ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Būtu jāizmanto sinerģija starp 
Eiropas Sociālo fondu Plus, Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Kohēzijas 
fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu, Eiropas Investīciju 
stabilizācijas funkciju, programmu 
InvestEU un Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fondu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Eiropas Parlaments 2018. gada 
14. marta un 30. maija rezolūcijās par 
daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–
2027. gadam uzsvēra to horizontālo 
principu nozīmīgumu, kuri būtu jāievēro 
DFS 2021.–2027. gadam un visās 
saistītajās Savienības politikas jomās. 
Šajā sakarībā Parlaments atkārtoti pauda 
nostāju, ka ES ir jāpilda sava apņemšanās 
kļūt par līderi ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķu (IAM) īstenošanā, un pauda 
nožēlu par to, ka priekšlikumos par DFS 
trūkst skaidru un redzamu apņemšanos 
šajā jomā. Tāpēc Parlaments aicināja 
nākamajā DFS integrēt IAM visās 
Savienības politikas jomās un iniciatīvās. 
Turklāt Eiropas Parlaments uzsvēra, ka, 
lai pildītu Savienības apņemšanās, kas 
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vērstas uz iekļaujošu Eiropu, ir ārkārtīgi 
svarīgi izskaust diskrimināciju, un tādēļ 
prasīja integrēt dzimumu līdztiesības 
aspektu un nodrošināt dzimumu 
līdztiesību visās Savienības politikas 
jomās un iniciatīvās, kas attiecas uz 
nākamo DFS. Parlaments savā rezolūcijā 
uzsvēra, ka saskaņā ar Parīzes nolīgumu 
horizontālie ar klimatu saistītie izdevumi 
būtu ievērojami jāpalielina salīdzinājumā 
ar pašreizējo DFS, sasniedzot 30 % pēc 
iespējas drīzāk un vēlākais līdz 
2027. gadam.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Eiropas Parlaments 2018. gada 
30. maija rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu un pašu resursiem 2021.–
2027. gadam pauda nožēlu par to, ka 
Komisijas 2018. gada 2. maija 
priekšlikums par daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam paredz tiešu 
10 % samazinājumu kohēzijas politikai, 
un jo īpaši iebilda pret jebkādu radikālu 
samazinājumu, kas varētu kaitēt minētās 
politikas būtībai un mērķiem. Šajā 
sakarībā apšauba priekšlikumu samazināt 
Eiropas Sociālā fonda finansējumu par 
6 %, neraugoties uz tā paplašināto 
darbības jomu un Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvas iekļaušanu 
tajā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1.d apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1d) Ir būtiski finansējumu, kas 
piešķirts Eiropas Sociālajam fondam, 
Eiropas Vistrūcīgāko personu 
atbalstīšanas fondam, Nodarbinātības un 
sociālās inovācijas programmai un 
Savienības rīcības programmai veselības 
jomā pēc 2020. gada, ES-27 valstīs 
saglabāt vismaz 2014.–2020. gada budžeta 
līmenī salīdzināmās cenās. Turklāt ir 
svarīgi divkāršot Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvas finansējumu 
un pilnībā īstenot ES Garantiju 
jauniešiem, vienlaikus nodrošinot ātru un 
vienkāršotu līdzekļu izmantošanu, kā arī 
pastāvīgu un stabilu finansējumu 
nākamajam plānošanas periodam.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Padome 2017. gada 20. jūnijā 
apstiprināja “Eiropas Savienības atbildes 
reakciju uz ANO Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam” — ilgtspējīgai 
Eiropas nākotnei. Padome uzsvēra, cik 
svarīgi ir līdzsvaroti un integrēti panākt 
ilgtspējīgu attīstību trīs (ekonomiskajā, 
sociālajā un vides) dimensijās. Ilgtspējīgu 
attīstību ir svarīgi integrēt visās Savienības 
iekšējās un ārējās politikas jomās, un ir 
būtiski, ka Savienībai ir vērienīga politika 
pasaules mēroga problēmu risināšanai. 
Padome pauda gandarījumu par Komisijas 
2016. gada 22. novembra paziņojumu 
“Turpmākie pasākumi ilgtspējīgai Eiropas 
nākotnei”, kas bija pirmais solis, lai 
ilgtspējīgas attīstības mērķus un ilgtspējīgu 
attīstību kā būtisku pamatprincipu iekļautu 
visos Savienības politikas virzienos, tostarp 
izmantojot savus finansēšanas 
instrumentus.

(4) Padome 2017. gada 20. jūnijā 
apstiprināja “Eiropas Savienības atbildes 
reakciju uz ANO Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam” — ilgtspējīgai 
Eiropas nākotnei. Padome uzsvēra, cik 
svarīgi ir līdzsvaroti un integrēti panākt 
ilgtspējīgu attīstību trīs (ekonomiskajā, 
sociālajā un vides) dimensijās. Ilgtspējīgu 
attīstību ir svarīgi integrēt visās Savienības 
iekšējās un ārējās politikas jomās, un ir 
būtiski, ka Savienībai ir vērienīga politika 
pasaules mēroga problēmu risināšanai. 
Padome pauda gandarījumu par Komisijas 
2016. gada 22. novembra paziņojumu 
“Turpmākie pasākumi ilgtspējīgai Eiropas 
nākotnei”, kas bija pirmais solis, lai 
ilgtspējīgas attīstības mērķus un ilgtspējīgu 
attīstību kā būtisku pamatprincipu iekļautu 
visos Savienības politikas virzienos, tostarp 
izmantojot savus finansēšanas 
instrumentus. ESF+ būtu jāpalīdz īstenot 
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ilgtspējīgas attīstības mērķus, samazinot 
nabadzību un izskaužot galējas
nabadzības izpausmes, panākot 
kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, 
veicinot dzimumu līdztiesību, veicinot 
pastāvīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi, pilnīgu un 
produktīvu nodarbinātību un pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātību visiem un 
mazinot nevienlīdzību.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) ESF+ būtu jācenšas veicināt 
nodarbinātību, izmantojot aktīvus 
intervences pasākumus īpaši jauniešu, 
ilgstošo bezdarbnieku un ekonomiski 
neaktīvo personu (re)integrēšanai darba 
tirgū, kā arī veicinot pašnodarbinātību un 
sociālo ekonomiku. ESF+ būtu jācenšas 
uzlabot darba tirgu darbību, atbalstot darba 
tirgus iestāžu, piemēram, valsts 
nodarbinātības dienestu, modernizēšanu, 
lai uzlabotu to spēju nodrošināt aktīvākas 
mērķtiecīgas konsultācijas un profesionālo 
orientāciju darba meklējumos, pāreju uz 
nodarbinātību un lielāku darba ņēmēju 
mobilitāti. ESF+ vajadzētu veicināt
sieviešu dalību darba tirgū, izmantojot 
pasākumus, kuru mērķis ir, cita starpā, 
uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru 
un bērnu aprūpes pieejamību. Vajadzētu 
paredzēt, ka ESF+ mērķis ir arī stabilas un 
labi pielāgotas darba vides nodrošināšana, 
lai reaģētu uz veselības apdraudējumiem, 
kas saistīti ar darba veidu maiņu un 
novecojoša darbaspēka vajadzībām.

(13) ESF+ būtu jācenšas veicināt 
nodarbinātību, izmantojot aktīvus 
intervences pasākumus īpaši jauniešu, 
ilgstošo bezdarbnieku, ekonomiski 
neaktīvo personu un nelabvēlīgākā 
situācijā esošo personu grupu 
(re)integrēšanai darba tirgū, kā arī veicinot
nodarbinātību, pašnodarbinātību un 
sociālo ekonomiku. ESF+ būtu jācenšas 
uzlabot darba tirgu darbību, atbalstot darba 
tirgus iestāžu, piemēram, valsts 
nodarbinātības dienestu, modernizēšanu, 
lai uzlabotu to spēju nodrošināt aktīvākas 
mērķtiecīgas konsultācijas un profesionālo 
orientāciju darba meklējumos, pāreju uz 
nodarbinātību un lielāku darba ņēmēju 
mobilitāti. ESF+ vajadzētu veicināt 
sieviešu dalību darba tirgū, izmantojot 
pasākumus, kuru mērķis ir, cita starpā, 
uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru 
un bērnu aprūpes pieejamību. Vajadzētu 
paredzēt, ka ESF+ mērķis ir arī stabilas un 
labi pielāgotas darba vides nodrošināšana, 
lai reaģētu uz veselības apdraudējumiem, 
kas saistīti ar darba veidu maiņu un 
novecojoša darbaspēka vajadzībām.

Grozījums Nr. 7
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Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Budžeta pārvaldības un dalībvalstu 
darbības programmu izvērtēšanas 
kontekstā dzimumu līdztiesības principa 
ievērošana budžeta plānošanā ir svarīgs 
vienlīdzīgu iespēju politikas instruments, 
ar kura palīdzību padarīt pārskatāmu 
dzimumu nevienlīdzību ESF+ līdzdalībā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ESF+ būtu jānodrošina atbalsts, ar 
kuru paredzēts uzlabot izglītības un 
apmācības sistēmu kvalitāti, efektivitāti un 
darba tirgus nozīmes palielināšanu, lai 
sekmētu galveno kompetenču, jo īpaši 
digitālo prasmju apguvusi, kas 
nepieciešamas ikvienam personiskajai 
izaugsmei un attīstībai, nodarbinātībai, 
sociālajai iekļautībai un aktīvam 
pilsoniskumam. ESF+ vajadzētu veicināt 
progresu izglītībā un apmācībā un pāreju 
uz darba dzīvi, atbalstīt mūžizglītību un 
piemērotību darba tirgum un veicināt 
konkurētspēju un sociālo un ekonomisko 
inovāciju, atbalstot mērogojamas un 
ilgtspējīgas iniciatīvas šajās jomās. To 
varētu panākt, izmantojot mācīšanos 
darbavietā un māceklību, profesionālo 
orientāciju mūža garumā un prasmju 
prognozēšanu, sadarbībā ar nozares 
pārstāvjiem, atjauninātiem mācību 
materiāliem, prognozēšanu un absolventu 
apzināšanu, pedagogu apmācīšanu, mācību 
rezultātu apstiprināšanu un kvalifikāciju 
atzīšanu.

(14) Kā galvenajam instrumentam ES 
sociālās, ekonomiskās un teritoriālās 
kohēzijas veicināšanā ESF+ būtu 
jānodrošina atbalsts, ar kuru paredzēts 
uzlabot izglītības un apmācības sistēmu 
kvalitāti, efektivitāti un darba tirgus 
nozīmes palielināšanu, lai sekmētu galveno 
kompetenču, jo īpaši digitālo prasmju 
apguvusi, kas nepieciešamas ikvienam 
personiskajai izaugsmei un attīstībai, 
nodarbinātībai, sociālajai iekļautībai un 
aktīvam pilsoniskumam. ESF+ vajadzētu 
veicināt progresu izglītībā un apmācībā un 
pāreju uz darba dzīvi, atbalstīt mūžizglītību 
un piemērotību darba tirgum un veicināt 
konkurētspēju un sociālo un ekonomisko 
inovāciju, atbalstot mērogojamas un 
ilgtspējīgas iniciatīvas šajās jomās. To 
varētu panākt, izmantojot mācīšanos 
darbavietā un māceklību, profesionālo 
orientāciju mūža garumā un prasmju 
prognozēšanu, sadarbībā ar nozares 
pārstāvjiem, atjauninātiem mācību 
materiāliem, prognozēšanu un absolventu 
apzināšanu, pedagogu apmācīšanu, mācību 
rezultātu apstiprināšanu un kvalifikāciju 
atzīšanu.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) ESF+ vajadzētu atbalstīt dalībvalstu 
centienus apkarot nabadzību, lai pārrautu 
nelabvēlīgu apstākļu mantošanu no 
paaudzes paaudzē, un sekmēt sociālo 
iekļaušanu, nodrošinot vienlīdzīgas 
iespējas visiem, apkarojot diskrimināciju 
un mazinot nevienlīdzību veselības jomā. 
Tas nozīmē arī mobilizēt virkni politikas 
pasākumu, kas paredzēti 
visnelabvēlīgākajā situācijā esošām 
personām neatkarīgi no vecuma, tostarp 
bērniem, sociāli atstumtām kopienām, 
piemēram, romiem, kā arī nabadzīgajiem 
darba ņēmējiem. ESF+ būtu jāsekmē no 
darba tirgus tālu esošu cilvēku aktīva 
iekļaušana, lai nodrošinātu viņu 
sociālekonomisko integrāciju. ESF+ būtu 
arī jāizmanto, lai veicinātu savlaicīgu un 
vienlīdzīgu piekļuvi izmaksu ziņā 
pieejamiem, ilgtspējīgiem un ļoti 
kvalitatīviem pakalpojumiem, piemēram, 
veselības aprūpei un ilgtermiņa aprūpei, jo 
īpaši ģimenē un kopienā balstītiem aprūpes 
pakalpojumiem. ESF+ būtu jāveicina 
sociālās aizsardzības sistēmu 
modernizācija ar mērķi jo īpaši veicināt to 
pieejamību.

(18) ESF+ vajadzētu atbalstīt dalībvalstu 
centienus apkarot nabadzību, lai pārrautu 
nelabvēlīgu apstākļu mantošanu no 
paaudzes paaudzē, un sekmēt sociālo 
iekļaušanu, nodrošinot vienlīdzīgas 
iespējas visiem, apkarojot diskrimināciju 
un mazinot nevienlīdzību veselības jomā.
Tas nozīmē arī mobilizēt virkni politikas 
pasākumu, kas pielāgoti dažādiem ES 
reģionu attīstības līmeņiem, ņemot vērā 
gan atšķirības starp reģioniem, gan to 
iekšienē, un paredzēti visnelabvēlīgākajā 
situācijā esošām personām neatkarīgi no 
vecuma, tostarp bērniem, sociāli atstumtām 
kopienām, piemēram, romiem, kā arī 
nabadzīgajiem darba ņēmējiem. ESF+ būtu 
jāsekmē no darba tirgus tālu esošu cilvēku 
aktīva iekļaušana, lai nodrošinātu viņu 
sociālekonomisko integrāciju. ESF+ būtu 
arī jāizmanto, lai veicinātu savlaicīgu un 
vienlīdzīgu piekļuvi izmaksu ziņā 
pieejamiem, ilgtspējīgiem un ļoti 
kvalitatīviem pakalpojumiem, piemēram, 
veselības aprūpei un ilgtermiņa aprūpei, jo 
īpaši ģimenē un kopienā balstītiem aprūpes 
pakalpojumiem. ESF+ būtu jāveicina 
sociālās aizsardzības sistēmu 
modernizācija ar mērķi jo īpaši veicināt to 
pieejamību.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) ESF+ vajadzētu veicināt nabadzības 
mazināšanu, atbalstot valstu shēmas, kas 
paredzētas nenodrošinātības ar pārtiku un 
materiālās nenodrošinātības mazināšanai 

(19) ESF+ vajadzētu veicināt nabadzības 
mazināšanu, atbalstot valstu shēmas, kas 
paredzētas nenodrošinātības ar pārtiku un
materiālās nenodrošinātības mazināšanai 
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un sekmētu vistrūcīgāko personu un to 
personu sociālo integrāciju, kurus apdraud 
nabadzība vai sociālā atstumtība. Lai 
panāktu, ka Savienības līmenī vismaz 4 % 
no dalītā pārvaldībā īstenotas ESF+ sadaļas 
finanšu līdzekļiem tiek atvēlēti 
vistrūcīgākajām personām, dalībvalstīm 
vismaz 2 % no no dalītā pārvaldībā 
īstenotas ESF+ sadaļas nacionālajiem 
finanšu līdzekļiem būtu jāpiešķir tam, lai 
novērstu tādas ārkārtējas nabadzības 
veidus, kas visvairāk izraisa sociālo 
atstumtību, piemēram, bezpajumtniecību, 
bērnu nabadzību un nenodrošinātību ar 
pārtiku. Ņemot vērā darbību raksturu un 
galīgo atbalsta saņēmēju veidu, jāpanāk, lai 
uz atbalstu, ar kuru paredzēts mazināt 
vistrūcīgāko personu materiālo 
nenodrošinātību, attiektos vienkāršāki 
noteikumi.

un sekmētu vistrūcīgāko personu un to 
personu sociālo integrāciju, kurus apdraud 
nabadzība vai sociālā atstumtība. Lai 
panāktu, ka Savienības līmenī vismaz 4 % 
no dalītā pārvaldībā īstenotas ESF+ sadaļas 
finanšu līdzekļiem tiek atvēlēti 
vistrūcīgākajām personām, dalībvalstīm 
vismaz 2 % no dalītā pārvaldībā īstenotas 
ESF+ sadaļas nacionālajiem finanšu 
līdzekļiem būtu jāpiešķir tam, lai novērstu 
tādas ārkārtējas nabadzības veidus, kas 
visvairāk izraisa sociālo atstumtību, 
piemēram, bezpajumtniecību, bērnu 
nabadzību un nenodrošinātību ar pārtiku, 
vienlaikus valstu sociālā nodrošinājuma 
sistēmās saglabājot sociālās aizsardzības 
minimuma līmeni. Ņemot vērā darbību 
raksturu un galīgo atbalsta saņēmēju veidu, 
jāpanāk, lai uz atbalstu, ar kuru paredzēts 
mazināt vistrūcīgāko personu materiālo 
nenodrošinātību, attiektos vienkāršāki 
noteikumi.

Pamatojums

Piešķīrumiem vistrūcīgākajām personām saskaņā ar ESF+ nevajadzētu aizstāt dalībvalstu 
centienus saglabāt pienācīgu sociālā nodrošinājuma pamatlīmeni saviem pilsoņiem to sociālā 
nodrošinājuma sistēmās.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Ņemot vērā augsto bērnu 
nabadzības un sociālās atstumtības līmeni 
ES (26,4 % 2017. gadā) un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, kurā noteikts, ka 
bērniem ir tiesības uz aizsardzību pret 
nabadzību un bērniem no nelabvēlīgas 
vides ir tiesības uz īpašiem pasākumiem 
vienlīdzīgu iespēju uzlabošanai, 
dalībvalstīm vismaz 5,6 %, t. i., 
5,9 miljardi EUR, no ESF+ līdzekļiem, 
kas atvēlēti dalītai pārvaldībai, būtu 
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jāpiešķir Eiropas Garantijas bērniem 
shēmai nabadzības un sociālās 
atstumtības izskaušanai. Agrīni 
ieguldījumi bērnos sniedz nozīmīgu atdevi 
gan attiecībā uz bērniem, gan sabiedrību 
kopumā. Atbalsts bērnu prasmju un spēju 
attīstīšanai ļauj viņiem pilnībā attīstīt savu 
potenciālu, kļūt par aktīviem sabiedrības 
locekļiem un palielināt izredzes darba 
tirgū jauniešu vecumā.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ņemot vērā pastāvīgi augsto 
jauniešu bezdarba līmeni un ekonomiskās 
aktivitātes trūkumu vairākās dalībvalstīs un 
reģionos, kas jo īpaši skar nodarbinātībā, 
izglītībā vai apmācībā neiesaistītos 
jauniešus, šīm dalībvalstīm jāturpina 
ieguldīt pietiekamus dalītā pārvaldībā 
īstenotas ESF+ sadaļas finanšu līdzekļus 
darbībās, kas sekmē jauniešu 
nodarbinātību, tostarp Garantijas 
jauniešiem īstenošanā. Pamatojoties uz 
darbībām, ko 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā atbalsta Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīva un kas vērstas uz atsevišķām 
personām, dalībvalstīm arī turpmāk būtu 
jāveicina jauniešu nodarbinātības un 
izglītības reintegrācijas un iesaistīšanas 
pasākumi, attiecīgā gadījumā prioritāri 
pievēršoties ilgstošajiem bezdarbniekiem, 
ekonomiski neaktīvajām personām un 
nelabvēlīgā situācijā esošajiem jauniešiem, 
tostarp darbam ar jaunatni. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāiegulda līdzekļi 
pasākumos, kuru mērķis ir atvieglot pāreju 
no skolas uz darba dzīvi, kā arī pārskatot 
un pielāgojot nodarbinātības dienestu 
darbu, lai tie sniegtu īpaši pielāgotu 
atbalstu jauniešiem. Tāpēc attiecīgajām 
dalībvalstīm vismaz 10 % no savas valsts 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas 

(23) Ņemot vērā pastāvīgi augsto 
jauniešu bezdarba līmeni un ekonomiskās 
aktivitātes trūkumu vairākās dalībvalstīs un 
reģionos, kas jo īpaši skar nodarbinātībā, 
izglītībā vai apmācībā neiesaistītos 
jauniešus, šīm dalībvalstīm jāturpina 
ieguldīt pietiekamus dalītā pārvaldībā 
īstenotas ESF+ sadaļas finanšu līdzekļus 
darbībās, kas sekmē jauniešu 
nodarbinātību, tostarp Garantijas 
jauniešiem īstenošanā. Pamatojoties uz 
darbībām, ko 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā atbalsta Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīva un kas vērstas uz atsevišķām 
personām, dalībvalstīm arī turpmāk būtu 
jāveicina jauniešu nodarbinātības un 
izglītības reintegrācijas un iesaistīšanas 
pasākumi, attiecīgā gadījumā prioritāri 
pievēršoties ilgstošajiem bezdarbniekiem, 
ekonomiski neaktīvajām personām un 
nelabvēlīgā situācijā esošajiem jauniešiem, 
tostarp darbam ar jaunatni un 
pasākumiem, kuru pamatā ir aktīva 
līdzdalība un brīvprātīga iesaiste. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāiegulda līdzekļi 
pasākumos, kuru mērķis ir atvieglot pāreju 
no skolas uz darba dzīvi, kā arī pārskatot 
un pielāgojot nodarbinātības dienestu 
darbu, lai tie sniegtu īpaši pielāgotu 
atbalstu jauniešiem. Tāpēc attiecīgajām 
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finanšu līdzekļiem būtu jāpiešķir tam, lai 
sekmētu jauniešu piemērotību darba 
tirgum.

dalībvalstīm vismaz 17,6 % — vismaz 
divkāršs Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai piešķirto summu palielinājums, 
salīdzinot ar pašreizējo DFS un pašreizējo 
2014.–2021. gada plānošanas 
periodu,1a — no savas valsts dalītā 
pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas finanšu 
līdzekļiem būtu jāpiešķir tam, lai sekmētu 
jauniešu piemērotību darba tirgum.

_______________

1a 9290 miljoni EUR 2018. gada cenās (un 
10 479,7 miljoni EUR pašreizējās cenās).

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Saskaņā ar LESD 349. pantu un 
1994. gada Pievienošanās akta 6. protokola 
2. pantu attālākajos reģionos un 
mazapdzīvotos ziemeļu reģionos ir tiesības 
izmantot konkrētus pasākumus, ievērojot 
kopējo politiku un ES programmas. 
Pastāvīgo ierobežojumu dēļ šiem 
reģioniem vajadzīgs īpašs atbalsts.

(25) Saskaņā ar LESD 349. un 
174. pantu un 1994. gada Pievienošanās 
akta 6. protokola 2. pantu attālākajos 
reģionos, salās un mazapdzīvotos ziemeļu 
reģionos ir tiesības izmantot konkrētus 
pasākumus, ievērojot kopējo politiku un 
ES programmas. Pastāvīgo ierobežojumu 
dēļ šiem reģioniem vajadzīgs īpašs atbalsts.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jānodrošina, ka ESF+ veicina sieviešu un 
vīriešu vienlīdzību saskaņā ar LESD 8. 
pantu, lai sekmētu vienlīdzīgu attieksmi un 
iespējas vīriešiem un sievietēm visās 
jomās, tostarp attiecībā uz dalību darba 
tirgū, nodarbinātības noteikumiem un 
profesionālo izaugsmi. Tām arī būtu 
jānodrošina, ka ESF+ veicina vienlīdzīgas 
iespējas visiem bez diskriminācijas saskaņā 

(28) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jānodrošina, ka ESF+ veicina sieviešu un 
vīriešu vienlīdzību saskaņā ar LESD 8. 
pantu, lai sekmētu vienlīdzīgu attieksmi un 
iespējas vīriešiem un sievietēm visās 
jomās, tostarp attiecībā uz dalību darba 
tirgū, nodarbinātības noteikumiem un 
profesionālo izaugsmi. Dzimumu aspekts 
būtu jāņem vērā visās programmu 
plānošanas un īstenošanas dimensijās un 
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ar LESD 10. pantu un sekmē personu ar 
invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā 
vienlīdzīgi ar citiem un palīdz īstenot 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām. Šie principi būtu laicīgi un 
saskaņoti jāņem vērā visos aspektos un 
visos programmu sagatavošanas, 
uzraudzības, īstenošanas un novērtēšanas 
posmsos, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
veiktas īpašas darbības, lai veicinātu 
dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgas 
iespējas. ESF+ būtu jāveicina arī pāreju no 
aprūpes iestādē veiktas aprūpes uz aprūpi 
kopienā un ģimenē, jo īpaši personām, 
kuras saskaras ar daudzkārtēju 
diskrimināciju. ESF+ nebūtu jāatbalsta 
darbības, kas sekmē segregāciju un sociālo 
atstumtību.Regula (ES) Nr. [gaidāmā 
KNR] paredz noteikumus par izdevumu 
attiecināmību izstrādāt valsts līmenī ar 
dažiem izņēmumiem, kuru dēļ 
nepieciešams paredzēt īpašus noteikumus 
attiecībā uz dalītā pārvaldībā īstenotu ESF+ 
sadaļu.

posmos. Dalībvalstīm un Komisijai arī 
būtu jānodrošina, ka ESF+ veicina 
vienlīdzīgas iespējas visiem bez 
diskriminācijas, kuras pamatā ir dzimums, 
rase, sociālā vai etniskā izcelsme, reliģija 
vai pārliecība, invaliditāte, vecums, 
seksuālā orientācija, dzimumīpašības vai 
dzimumidentitāte, saskaņā ar LESD 10.
pantu un sekmē personu ar invaliditāti 
iekļaušanu sabiedrībā vienlīdzīgi ar citiem 
un palīdz īstenot Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvenciju par personu ar 
invaliditāti tiesībām. Šie principi būtu 
laicīgi un saskaņoti jāņem vērā visos 
aspektos un visos programmu 
sagatavošanas, uzraudzības, īstenošanas un 
novērtēšanas posmsos, vienlaikus 
nodrošinot, ka tiek veiktas īpašas darbības, 
lai veicinātu dzimumu līdztiesību un 
vienlīdzīgas iespējas. ESF+ būtu jāveicina 
arī pāreju no aprūpes iestādē veiktas 
aprūpes uz aprūpi kopienā un ģimenē, jo 
īpaši personām, kuras saskaras ar 
daudzkārtēju diskrimināciju. ESF+ nebūtu 
jāatbalsta darbības, kas sekmē segregāciju 
un sociālo atstumtību.Regula (ES) Nr. 
[gaidāmā KNR] paredz noteikumus par 
izdevumu attiecināmību izstrādāt valsts 
līmenī ar dažiem izņēmumiem, kuru dēļ 
nepieciešams paredzēt īpašus noteikumus 
attiecībā uz dalītā pārvaldībā īstenotu ESF+ 
sadaļu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) ESF+ regula paredz noteikumus, ar 
kuriem paredzēts panākt darba ņēmēju 
brīvu pārvietošanos nediskriminējošā 
veidā, nodrošinot ciešu sadarbību starp 
dalībvalstu centrālajiem nodarbinātības 
dienestiem un Komisiju. Eiropas 
nodarbinātības dienestu tīklam būtu 
jāveicina labāka darba tirgu darbība, 

(32) ESF+ regula paredz noteikumus, ar 
kuriem paredzēts panākt darba ņēmēju 
brīvu pārvietošanos nediskriminējošā 
veidā, nodrošinot ciešu sadarbību starp 
dalībvalstu centrālajiem nodarbinātības 
dienestiem un Komisiju. Eiropas 
nodarbinātības dienestu tīklam (EURES)
būtu jāveicina labāka darba tirgu darbība, 
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atvieglojot darba ņēmēju pārrobežu 
mobilitāti un lielāku pārredzamību 
attiecībā uz informāciju par darba tirgu. 
ESF+ darbības joma ietver arī izstrādātas 
un atbalstītas mērķtiecīgas mobilitātes 
shēmas, kas palīdzes aizpildīt brīvās 
darbvietas tur, kur darba tirgū ir konstatētas 
nepilnības.

atvieglojot darba ņēmēju pārrobežu 
mobilitāti un lielāku pārredzamību 
attiecībā uz informāciju par darba tirgu. 
ESF+ darbības joma ietver arī izstrādātas 
un atbalstītas mērķtiecīgas mobilitātes 
shēmas, kas palīdzes aizpildīt brīvās 
darbvietas tur, kur darba tirgū ir konstatētas 
nepilnības.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām, saskaņā ar 
ES apņemšanos īstenot Parīzes nolīgumu 
un izpildīt Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, šī regula 
integrēs rīcību klimata politikas jomā
Savienības politikas virzienos un ļaus
sasniegt kopējo mērķi 25 % no ES budžeta 
izdevumiem klimata mērķu izpildei. 
Attiecīgās darbības sagatavošanas un 
īstenošanas procesā tiks apzinātas un 
starpposma izvērtējumā tiks pārskatītas.

(46) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu un sasniegt Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šī regula palīdzēs Savienības 
politikas virzienos integrēt rīcību klimata 
jomā un 2021.–2027. gada DFS laikā
sasniegt vispārēju mērķi, proti, 25 % no 
ES budžeta izdevumiem izmantot klimata 
mērķu sasniegšanas veicināšanai, un pēc 
iespējas drīzāk (vēlākais līdz 
2027. gadam) šim nolūkam gadā veltīt 
30 % no izdevumiem. Attiecīgās darbības 
sagatavošanas un īstenošanas procesā tiks 
apzinātas un starpposma izvērtējumā tiks 
pārskatītas.

Pamatojums

Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. marta rezolūcijā par nākamo DFS: Parlamenta 
nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (2017/2052(INI)) 
aicināja iespējami drīz un vēlākais līdz 2027. gadam sasniegt mērķi 30 % no ES budžeta 
izdevumiem veltīt klimata mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
50.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50a) Ir svarīgi nodrošināt saprātīgu un 
taisnīgu finanšu līdzekļu pārvaldību, lai 
nodrošinātu to izmantošanu iespējami 
skaidrā, efektīvā un vienkāršā veidā, 
vienlaikus garantējot juridisko noteiktību 
un nodrošinot instrumenta pieejamību 
visiem dalībniekiem. Tā kā ESF+ 
darbības tiek īstenotas saskaņā ar dalītu 
pārvaldību, dalībvalstis tiek mudinātas 
neparedzēt papildu noteikumus vai grozīt 
pastāvošos noteikumus, jo tas sarežģīs 
līdzekļu izmantošanu atbalsta saņēmējam 
un var aizkavēt rēķinu apmaksu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESF+ mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm 
panākt augstu nodarbinātības līmeni, 
taisnīgu sociālo aizsardzību un prasmīgu 
un izturīgu darbaspēku, kas sagatavots 
darba pasaulei nākotnē atbilstoši 
principiem, kas izklāstīti Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā, kuru 2017. gada 
17. novembrī izsludināja Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija.

ESF+ mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm 
panākt augstu nodarbinātības līmeni, 
taisnīgu sociālo aizsardzību un prasmīgu 
un izturīgu darbaspēku, kas sagatavots 
darba pasaulei nākotnē atbilstoši 
principiem, kuri izklāstīti Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā, ko 2017. gada 17. novembrī 
izsludināja Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija, un tādējādi censties sekmēt ES 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju. ESF+ arī palīdz īstenot 
Savienības un tās dalībvalstu apņemšanos 
sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESF+ atbalsta, papildina un sniedz 
pievienoto vērtību dalībvalstu 
rīcībpolitikām, ar kurām paredzēts 

ESF+ atbalsta, papildina un sniedz 
pievienoto vērtību dalībvalstu 
rīcībpolitikām, ar kurām paredzēts 
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nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, darba 
tirgus pieejamību, taisnīgus darba 
nosacījumus, sociālo aizsardzību, sociālo 
iekļautību un augstu sabiedrības veselības 
aizsardzības līmeni.

nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, darba 
tirgus pieejamību, taisnīgus darba 
nosacījumus, sociālo aizsardzību, 
nabadzības apkarošanu, sociālo iekļautību 
un augstu sabiedrības veselības 
aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) uzlabot darbvietu pieejamību 
visiem darba meklētājiem, jo īpaši 
jauniešiem, ilgstošajiem bezdarbniekiem
un ekonomiski neaktīvajām personām, un 
veicināt pašnodarbinātību un sociālo 
ekonomiku;

i) uzlabot kvalitatīvu darbvietu 
pieejamību visiem darba meklētājiem, jo 
īpaši jauniešiem, ilgstošajiem 
bezdarbniekiem, ekonomiski neaktīvajām 
personām un nelabvēlīgākā situācijā 
esošajiem, un veicināt nodarbinātību,
pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – vii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vii) veicināt aktīvu iekļautību ar mērķi 
sekmēt vienlīdzīgas iespējas un aktīvu 
līdzdalību un uzlabot piemērotību darba 
tirgum;

vii) veicināt aktīvu sociālo un 
ekonomisko iekļautību ar mērķi sekmēt 
vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un 
aktīvu līdzdalību un uzlabot piemērotību 
darba tirgum;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants

Budžets Budžets

1. Kopējais ESF+ īstenošanai 1. Kopējais ESF+ īstenošanai 
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atvēlētais finansējums laikposmā no 
2021. līdz 2027. gadam ir 101 174 000 000
EUR pašreizējās cenās.

atvēlētais finansējums laikposmā no 
2021. līdz 2027. gadam ir 
106 781 000 000 EUR 2018. gada cenās 
(120 457 000 000 EUR pašreizējās cenās).

2. Finansējums, kas atvēlēts ESF+ 
sadaļā, ievērojot dalītās pārvaldības 
principu, atbilstoši mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” ir 
100 000 000 000 EUR pašreizējās cenās
jeb 88 646 194 590 EUR 2018. gada
cenās, no tiem 200 000 000 EUR 
pašreizējās cenās jeb 175 000 000 EUR 
2018. gada cenās piešķir starpvalstu 
sadarbībai, ar ko paredzēts atbalstīt 
inovatīvus risinājumus, kā minēts 23. panta 
i) punktā, un papildu finansējumu 
400 000 000 EUR pašreizējās cenās jeb 
376 928 934 EUR 2018. gada cenās piešķir 
attālākajiem reģioniem, kas noteikti LESD 
349. pantā, un NUTS 2. līmeņa reģioniem, 
kuri atbilst 1994. gada Pievienošanās akta 
6. protokola 2. pantā noteiktajiem 
kritērijiem.

2. Finansējums, kas atvēlēts ESF+ 
sadaļā, ievērojot dalītās pārvaldības 
principu, atbilstoši mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” ir 
105 686 000 000 EUR 2018. gada cenās
(119 222 000 000 EUR pašreizējās cenās), 
no tiem 200 000 000 EUR pašreizējās 
cenās jeb 175 000 000 EUR 2018. gada 
cenās piešķir starpvalstu sadarbībai, ar ko 
paredzēts atbalstīt inovatīvus risinājumus, 
kā minēts 23. panta i) punktā, un papildu 
finansējumu 400 000 000 EUR pašreizējās 
cenās jeb 376 928 934 EUR 2018. gada 
cenās piešķir attālākajiem reģioniem, kas 
noteikti LESD 349. pantā, un NUTS 
2. līmeņa reģioniem, kuri atbilst 1994. gada 
Pievienošanās akta 6. protokola 2. pantā 
noteiktajiem kritērijiem.

3. Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas sadaļai un Veselības sadaļai 
laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam 
atvēlētais finansējums ir 1 174 000 000 
EUR pašreizējās cenās.

3. Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas sadaļai un Veselības sadaļai 
laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam 
atvēlētais finansējums ir 
1 095 000 000 EUR 2018. gada cenās 
(1 234 000 000 EUR pašreizējās cenās).

4. Orientējošais 3. punktā minētās 
summas sadalījums ir:

4. Orientējošais 3. punktā minētās 
summas sadalījums ir:

a) 761 000 000 EUR – Nodarbinātības 
un sociālās inovācijas sadaļas īstenošanai;

a) 697 000 000 EUR 2018. gada 
cenās (761 000 000 EUR pašreizējās 
cenās) – Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas sadaļas īstenošanai;

b) 413 000 000 EUR – Veselības 
sadaļas īstenošanai.

b) 420 000 000 EUR 2018. gada 
cenās (473 000 000 EUR pašreizējās 
cenās) – Veselības sadaļas īstenošanai.

5. Šā panta 3. un 4. punktā minēto 
summu drīkst izmantot arī tehniskajai un 
administratīvajai palīdzībai, kas vajadzīga 
programmu īstenošanai, piemēram, 
programmu sagatavošanas, uzraudzības, 
kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 
darbībām, tostarp korporatīvajām 
informācijas tehnoloģiju sistēmām.

5. Šā panta 3. un 4. punktā minēto 
summu drīkst izmantot arī tehniskajai un 
administratīvajai palīdzībai, kas vajadzīga 
programmu īstenošanai, piemēram, 
programmu sagatavošanas, uzraudzības, 
kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 
darbībām, tostarp korporatīvajām 
informācijas tehnoloģiju sistēmām.
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Pamatojums

Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018.gada 13. septembra lēmumu šis kompromisa 
grozījums atspoguļo jaunāko DFS līdzekļu sadalījumu pa programmām, ko DFS referenti 
ierosinājuši pieņemt balsojumā attiecībā uz starpposma ziņojuma projektu par priekšlikumu 
Padomes regulai par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam — Parlamenta nostāja 
attiecībā uz vienošanos.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ESF+ finanšu līdzekļus, ko 
īsteno, ievērojot dalītās pārvaldības 
principu, galvenokārt atvēl intervences 
pasākumiem, kas palīdzēs risināt 
problēmas, kuras noteiktas to dalībvalstu 
reformu programmās, Eiropas pusgadā un 
attiecīgajos konkrētai valstij paredzētajos 
ieteikumus, kas pieņemti saskaņā ar LESD 
121. panta 2. punktu un 148. panta 4. 
punktu, un tās ņem vērā Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā noteiktās tiesības un 
principus.

Dalībvalstis ESF+ finanšu līdzekļus, ko 
īsteno, ievērojot dalītās pārvaldības 
principu, galvenokārt atvēl intervences 
pasākumiem, kas palīdzēs risināt 
problēmas, kuras noteiktas to dalībvalstu 
reformu programmās, Eiropas pusgadā un 
attiecīgajos konkrētajai valstij paredzētajos 
ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar LESD 
121. panta 2. punktu un 148. panta 4. 
punktu, un tās ņem vērā Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā noteiktās tiesības un 
principus un ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis vismaz 5,6 %, t. i., 
5,9 miljardus EUR, no ESF+ līdzekļiem, 
ko pārvalda saskaņā ar dalītās 
pārvaldības principu, piešķir Eiropas 
Garantijas bērniem īstenošanai, lai 
nodrošinātu bērnu vienlīdzīgu piekļuvi 
bezmaksas veselības aprūpei, bezmaksas 
izglītībai, bezmaksas bērnu aprūpei, 
pienācīgam mājoklim un adekvātam 
uzturam.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kurās 15 līdz 29 gadu vecu 
nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā 
neiesaistītu jauniešu skaits 2019. gadā 
saskaņā ar Eurostat datiem pārsniedz 
vidējo rādītāju Savienībā, laikposmā no 
2021. līdz 2025. gadam vismaz 10 % no 
ESF+ finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti, 
ievērojot dalītās pārvaldības principu, 
piešķir tādiem mērķtiecīgiem pasākumiem 
un strukturālām reformām, kas atbalstīta 
jauniešu nodarbinātību, pāreju no skolas uz 
darba dzīvi un veidus, kas palīdz atgriezties 
izglītībā vai apmācībā, un otrās iespējas 
izglītību, jo īpaši Garantija jauniešiem 
īstenošanas sakarā.

Dalībvalstis, kurās 15 līdz 29 gadu vecu 
nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā 
neiesaistītu jauniešu skaits 2019. gadā 
saskaņā ar Eurostat datiem pārsniedz 
vidējo rādītāju Savienībā, laikposmā no 
2021. līdz 2025. gadam vismaz 17,6 % —
vismaz divkāršs Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai piešķirto summu palielinājums, 
salīdzinot ar pašreizējo DFS un pašreizējo 
2014.–2021. gada plānošanas 
periodu,1a — no ESF+ finanšu līdzekļiem, 
kas tām atvēlēti, ievērojot dalītās 
pārvaldības principu, piešķir tādiem 
mērķtiecīgiem pasākumiem un 
strukturālām reformām, kas atbalstīta 
jauniešu nodarbinātību, pāreju no skolas uz 
darba dzīvi un veidus, kas palīdz atgriezties 
izglītībā vai apmācībā, un otrās iespējas 
izglītību, jo īpaši Garantija jauniešiem 
īstenošanas sakarā.

_______________

1a 9290 miljoni EUR 2018. gada cenās (un 
10 479,7 miljoni EUR pašreizējās cenās).

Pamatojums

Tiek ierosināts grozīt finansējumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta 14. marta un 30. maija 
rezolūcijām par nākamo daudzgadu finanšu shēmu, pamatojoties uz tehnisko sadalījumu pa 
programmām, kurā vēlāk varētu izdarīt pielāgojumus, vienlaikus ievērojot Eiropas 
Parlamenta vispārējo nostāju, kas pausta minētajās rezolūcijās, un vispārējo līmeni 1,3 % 
apmērā no ES 27 valstu NKI.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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ESF+ līdzfinansētajās darbības 
programmās īpaša uzmanība saistībā ar 
LESD 174. pantu būtu jāpievērš lauku 
apvidiem, apvidiem, kurus skar 
rūpniecības restrukturizācija, un 
reģioniem, kuros ir būtiski un pastāvīgi 
dabiski vai demogrāfiski traucēkļi.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atbalsta sociālās 
inovācijas un sociālās politikas 
eksperimentu darbības vai stiprina 
augšupējas pieejas, kas balstās uz 
partnerībām, kurās iesaistītas publiskas 
iestādes, privātais sektors un pilsoniskā 
sabiedrība, piemēram, atbalsta vietējās 
rīcības grupas, kuras izstrādā un īsteno 
kopienu virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas.

1. Dalībvalstis atbalsta sociālās 
inovācijas un sociālās politikas 
eksperimentu darbības vai stiprina 
augšupējas pieejas, kas balstās uz 
partnerībām, kurās iesaistītas publiskas 
iestādes, privātais sektors, sociālie 
uzņēmēji un pilsoniskā sabiedrība, 
piemēram, atbalsta vietējās rīcības grupas, 
kuras izstrādā un īsteno kopienu virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas, kā arī 
tematiskas darbības, kuru mērķis ir 
risināt mērķgrupu vajadzības.
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