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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisija 2018. gada 29. maijā pieņēma priekšlikumu par jauno Eiropas Sociālo 
fondu Plus (ESF+), apvienojot esošo Eiropas Sociālo fondu (ESF) ar Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvu (JNI), Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (FEAD), Eiropas 
Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu (EaSI) un ES Veselības 
programmu.

Komisija pamato savu priekšlikumu ar šādu mērķi: “lai racionalizētu un vienkāršotu 
finansēšanas situāciju un radītu papildu sinerģijas iespējas, izmantojot integrētas pieejas 
finansēšanai” (COM(2018)382 9. apsvērums). Šis mērķis principā ir vērtējams atzinīgi. 

Tomēr šāda apvienošana nekādā veidā nedrīkst apdraudēt pienācīgu īstenošanu, sniegumu un 
pievienoto vērtību, kā arī jaunā ESF+ budžeta kontroli. Šajā sakarībā ir pienācīgi jārisina šādi 
ļoti problemātiski Komisijas priekšlikuma aspekti:

– tas, ka ESF+ sadaļai, ko īsteno, ievērojot dalītas pārvaldības principu, nav izvirzīti 
konkrēti mērķi un prioritātes, — tas radīs nenoteiktību attiecībā uz atbilstīgi šai sadaļai 
sniegtā atbalsta plānošanu, uzraudzību un novērtēšanu nākotnē, kad stāsies spēkā jaunā 
Kopīgo noteikumu regula (KNR) un dalībvalstīm būs saistoši ievērot attiecīgos KNR 
noteikumus par ESF+;

– turklāt Komisijas priekšlikumā minētie mērķi, kuru īstenošanai pašreizējā periodā 
sniedz atbalstu no programmām ar dalīto pārvaldību (ESF, JNI un FEAD), kļūst arī par 
konkrētajiem mērķiem, kuru īstenošanu atbalsta saskaņā ar tiešu un netiešu pārvaldību; 
minēto iemeslu dēļ uz tādiem konkrētiem mērķiem kā, piemēram, “mazināt materiālo 
nenodrošinātību, piešķirot pārtiku” vai “veicināt nabadzības riskam pakļauto personu 
sociālo integrāciju” automātiski attiecas Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļa un 
Veselības sadaļa; tomēr saskaņā ar II daļas III nodaļu materiālās nenodrošinātības 
mazināšana, sniedzot pārtiku, ir konkrēts mērķis, ko var īstenot tikai saskaņā ar dalītās 
pārvaldības sadaļu, savukārt III daļā nav darbības mērķu, kuri paredzētu to, kā 
konkrētais mērķis “veicināt nabadzības riskam pakļauto personu sociālo integrāciju” 
tiks īstenots saskaņā ar tiešās un netiešās pārvaldības principu;

– nav skaidru mehānismu, kas paredzētu, kādā veidā panākama minēto triju sadaļu 
papildināmība un sinerģija; 

– turklāt noteikums par resursu pārdali no dalītās pārvaldības sadaļas uz tiešās pārvaldības 
sadaļu joprojām ir ļoti apšaubāms un neskaidrs, un tam nav paredzēts skaidrojums nedz 
ESF+, nedz jaunajā KNR; būtu stingri jāizvairās no iespējamas atbalsta dublēšanās vai 
atbalsta trūkuma noteiktiem pasākumiem, jo īpaši tādēļ, ka ārkārtīgi ierobežoto budžeta 
resursu dēļ ir sagaidāms, ka ESF+ būs nozīmīga loma daudzu svarīgu problēmu 
risināšanā saistībā ar būtiski paplašināto atbildību par to, lai tiktu nodrošināta katra ES 
pilsoņa sociālo tiesību ievērošana; 

– priekšlikumā par ESF+ regulu nav iekļauti Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
sadaļas īstenošanas un rezultātu uzraudzības rādītāji, nedz arī vajadzīgie noteikumi par 
uzraudzību un ziņošanu, kas jāveic Komisijai, tādēļ pienācīga atbalsta plānošana un 
sniegšana saskaņā ar šo sadaļu kļūst ļoti problemātiska.
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Lai nodrošinātu efektīvu Parlamenta kontroli pār Savienības budžeta izpildi, ir jānodrošina 
minēto jautājumu risināšana un trūkumu novēršana. Šajā sakarībā ir ļoti svarīgi regulā 
paredzēt skaidrus noteikumus par ESF+ plānošanu saskaņā ar tiešas un netiešas pārvaldības 
principu.

Plašākā nozīmē, lai īstenotu pareizu ES budžeta finanšu pārvaldību un panāktu reālu 
pievienoto vērtību, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt ne tikai triju ESF+ sadaļu koordināciju un 
sinerģiju, bet arī šo sadaļu un citu ES fondu, instrumentu un programmu koordināciju un 
sinerģiju.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Regula (ES) Nr. [...] nosaka 
darbības satvaru Eiropas Reģionālās 
attīstības fondam (ERAF), Eiropas 
Sociālajam fondam Plus (ESF+), Kohēzijas 
fondam, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondam (EJZF), 
Patvēruma un migrācijas fondam (AMIF), 
Iekšējās drošības fondam un Robežu 
pārvaldības un vīzu instrumentam kā daļai 
no Integrētās robežu pārvaldības fonda 
(IBMF), un jo īpaši izklāsta politikas 
mērķus un noteikumus dalīti pārvaldītu 
Savienības fondu plānošanai, 
uzraudzīšanai, izvērtēšanai, pārvaldīšanai 
un kontrolei. Tāpēc ir jāprecizē ESF+ 
vispārīgie mērķi un jānosaka īpaši 
noteikumi, kas piemērojami darbībām, 
kuras drīkst finansēt no ESF+.

(6) Regula (ES) Nr. [...] nosaka 
darbības satvaru Eiropas Reģionālās 
attīstības fondam (ERAF), Eiropas 
Sociālajam fondam Plus (ESF+), Kohēzijas 
fondam, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondam (EJZF), 
Patvēruma un migrācijas fondam (AMIF), 
Iekšējās drošības fondam un Robežu 
pārvaldības un vīzu instrumentam kā daļai 
no Integrētās robežu pārvaldības fonda 
(IBMF), un jo īpaši izklāsta politikas 
mērķus un noteikumus dalīti pārvaldītu 
Savienības fondu plānošanai, 
uzraudzīšanai, izvērtēšanai, pārvaldīšanai 
un kontrolei. Tāpēc ir jāprecizē ESF+ 
vispārīgie mērķi un jānosaka īpaši 
noteikumi, kas piemērojami darbībām, 
kuras drīkst finansēt no ESF+, ievērojot 
dalītas pārvaldības principu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Regula (ES, Euratom) Nr. [gaidāmā 
Finanšu regula] (“Finanšu regula”) paredz 
noteikumus par Savienības budžeta izpildi, 
tostarp noteikumus par dotācijām, 
godalgām, iepirkumu, netiešo izpildi, 
finanšu palīdzību, finanšu instrumentiem 
un budžeta garantijām. Lai nodrošinātu 
saskaņotību, īstenojot Savienības 
finansēšanas programmas, Finanšu regula 
ir jāpiemēro darbībām, kuras īstenojamas 
tiešā vai netiešā pārvaldībā saskaņā ar 
ESF+.

(7) Regula (ES, Euratom) Nr. [gaidāmā 
Finanšu regula] (“Finanšu regula”) paredz 
noteikumus par Savienības budžeta izpildi, 
tostarp noteikumus par dotācijām, 
godalgām, iepirkumu, netiešo izpildi, 
finanšu palīdzību, finanšu instrumentiem 
un budžeta garantijām. Lai nodrošinātu 
saskaņotību, īstenojot Savienības 
finansēšanas programmas, Finanšu regula 
ir jāpiemēro darbībām, kuras īstenojamas 
tiešā vai netiešā pārvaldībā saskaņā ar 
ESF+. Šajā regulā būtu jāprecizē darbības 
mērķi un jāparedz īpaši noteikumi par 
attiecināmajām darbībām, kuru sakarā ir 
tiesības saņemt ESF+ finansējumu, 
ievērojot tiešās un netiešās pārvaldības 
principu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ņemot vērā šo plašo ESF+ darbības 
jomu, ir lietderīgi paredzēt, ka darbībām, 
kas jāveic Savienības līmenī, minētā fonda 
mērķi – uzlabot darba tirgus efektivitāti un 
veicināt kvalitatīvu nodarbinātību, uzlabot 
kvalitatīvas izglītības un apmācības 
pieejamību, kā arī sekmēt sociālo 
iekļautību un veselību un mazināt 
nabadzību – Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas sadaļā un Veselības sadaļā tiek 
īstenoti ne vien pēc dalītās pārvaldības 
principa, bet arī pēc tiešās un netiešās 
pārvaldības principa.

(10) Ņemot vērā šo plašo ESF+ darbības 
jomu, ir lietderīgi paredzēt, ka darbībām, 
kas jāveic Savienības līmenī, minētā fonda 
mērķus – uzlabot darba tirgus efektivitāti 
un veicināt kvalitatīvu nodarbinātību, 
uzlabot kvalitatīvas izglītības un apmācības 
pieejamību, kā arī sekmēt sociālo 
iekļautību un veselību un mazināt 
nabadzību – Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas sadaļā un Veselības sadaļā būtu 
jāturpina īstenot galvenokārt pēc dalītās 
pārvaldības principa, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar tiešās un netiešās pārvaldības 
principu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ar šo regulu paredz ESF+ 
finansējumu. Daļa no šā finansējuma būtu 
jāizmanto darbībām, kuras Nodarbinātības 
un sociālās inovācijas sadaļā un Veselības 
sadaļā tiks īstenotas tiešā un netiešā 
pārvaldībā.

(12) Ar šo regulu paredz ESF+ 
finansējumu. Tajā būtu jāprecizē 
piešķīrumi darbībām, kuras jāīsteno 
saskaņā ar dalīto pārvaldību, un 
piešķīrumi darbībām, kuras jāīsteno tiešā 
un netiešā pārvaldībā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) ESF+ piedāvātais atbalsts būtu 
jāizmanto, lai veicinātu tādas kvalitatīvas 
un iekļaujošas izglītības un apmācības, 
kurā nepastāv nošķiršana, pieejamību 
visiem, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā 
esošām grupām, sākot ar agrīno 
pirmsskolas izglītību un aprūpi, un beidzot 
ar vispārējo un profesionālo izglītību un 
apmācību un augstāko izglītību, kā arī 
pieaugušo izglītību un apmācību, tādējādi 
veicinot iespējas pāriet no vienas izglītības 
un apmācības jomas uz citu, novēršot 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 
uzlabojot zināšanas veselības jomā, 
stiprinot neformālo un ikdienējo mācīšanos 
un veicinot mācību mobilitāti visiem. Šajā 
kontekstā būtu jāatbalsta sinerģija ar 
programmu Erasmus jo īpaši nolūkā 
sekmēt nelabvēlīgā situācijā esošu 
izglītojamo dalību mācību mobilitātē.

(15) ESF+ piedāvātais atbalsts būtu 
jāizmanto, lai veicinātu tādas kvalitatīvas 
un iekļaujošas izglītības un apmācības, 
kurā nepastāv nošķiršana, vienlīdzīgu 
pieejamību par pieņemamu cenu visiem, 
jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām 
grupām, sākot ar agrīno pirmsskolas 
izglītību un aprūpi, un beidzot ar vispārējo 
un profesionālo izglītību un apmācību un 
augstāko izglītību, kā arī pieaugušo 
izglītību un apmācību, tādējādi veicinot 
iespējas pāriet no vienas izglītības un 
apmācības jomas uz citu, novēršot 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 
uzlabojot zināšanas veselības jomā, 
stiprinot neformālo un ikdienējo mācīšanos 
un veicinot mācību mobilitāti visiem. Šajā 
kontekstā būtu jāatbalsta sinerģija ar 
programmu Erasmus jo īpaši nolūkā 
sekmēt nelabvēlīgā situācijā esošu 
izglītojamo dalību mācību mobilitātē.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ESF+ būtu jāveicina elastīgas (16) ESF+ būtu jāveicina izmaksu ziņā 
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prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas 
iespējas visiem, jo īpaši digitālās prasmes 
un svarīgāko pamattehnoloģiju apguve, lai 
sniegtu cilvēkiem prasmes pielāgoties 
digitalizācijai, tehnoloģiskām pārmaiņām, 
inovācijai, sociālajām un ekonomiskajām 
pārmaiņām, veicinot mobilitāti un atbalstot 
karjeras maiņu, jo īpaši zemas 
kvalifikācijas un/vai mazkvalificētiem 
pieaugušajiem saskaņā ar Prasmju 
programmu Eiropai.

pieejamas un elastīgas prasmju pilnveides 
un pārkvalifikācijas iespējas visiem, jo 
īpaši digitālās prasmes un svarīgāko 
pamattehnoloģiju apguve, lai sniegtu 
cilvēkiem prasmes pielāgoties 
digitalizācijai, tehnoloģiskām pārmaiņām, 
inovācijai, sociālajām un ekonomiskajām 
pārmaiņām, veicinot mobilitāti un atbalstot 
karjeras maiņu, jo īpaši zemas 
kvalifikācijas un/vai mazkvalificētiem 
pieaugušajiem saskaņā ar Prasmju 
programmu Eiropai.

Grozījums Nr. 7

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 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 visiem 
iedzīvotājiem 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.
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Grozījums Nr. 8

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 
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.

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

Grozījums Nr. 9

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 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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valstu valstspiederīgo sociālekonomisko 
integrāciju, līdztekus Patvēruma un 
migrācijas fonda finansētām darbībām.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) ESF+ būtu jāatbalsta politika un 
sistēmas reformas nodarbinātības, sociālās 
iekļautības, veselības aprūpes un ilgtermiņa 
aprūpes, kā arī izglītības un apmācības 
jomā. Lai stiprinātu saskaņotību ar 
Eiropas pusgadu, dalībvalstīm būtu 
jāatvēl tāda attiecīga summa no ESF+ 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti, 
ievērojot dalītās pārvaldības principu, lai 
varētu īstenot attiecīgos konkrētām 
valstīm adresētos ieteikumus saistībā ar 
strukturālām problēmām, kuras ir 
lietderīgi risināt, izmantojot daudzgadu 
investīcijas, kas ietilpst ESF+ darbības 
jomā. Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jānodrošina saskaņotība, koordinācija un 
papildināmība starp dalīto pārvaldību un 
ESF+ Veselības sadaļu un Strukturālo 
reformu atbalsta programmu, tostarp 
reformu īstenošanas instrumentu un 
tehniskā atbalsta instrumentu. Jo īpaši 
Komisijai un dalībvalstīm visos procesa 
posmos būtu jānodrošina efektīva 
koordinācija, lai nodrošinātu konsekvenci, 
saskaņotību, papildināmību un sinerģiju 
starp finansējuma avotiem, tostarp ar to 
saistīto tehnisko palīdzību.

(21) ESF+ būtu jāatbalsta politika un 
sistēmas reformas nodarbinātības, sociālās 
iekļautības, veselības aprūpes un ilgtermiņa 
aprūpes, kā arī izglītības un apmācības 
jomā, ciktāl šīs politikas reformas neietver 
tādu pašreizējo publisko pakalpojumu kā 
ūdens piegāde, enerģētika, veselības 
aprūpe utt. privatizāciju. Komisijai un 
dalībvalstīm visos procesa posmos būtu 
jānodrošina efektīva koordinācija, lai 
nodrošinātu konsekvenci, saskaņotību, 
papildināmību un sinerģiju starp 
finansējuma avotiem, tostarp ar to saistīto 
tehnisko palīdzību.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstīm un Komisijai būtu (28) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 



PE627.881v02-00 10/23 AD\1168936LV.docx

LV

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 
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.

jānodrošina, ka ESF+ veicina dzimumu
vienlīdzību saskaņā ar LESD 8. pantu, lai 
sekmētu vienlīdzīgu attieksmi un dzimumu 
iespējas 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 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.

Pamatojums

Dzimumu aspekts ir plašāks nekā tikai vīrieši un sievietes.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai mazinātu administratīvo slogu, (29) Lai mazinātu administratīvo slogu, 
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ko uzliek datu vākšana, tad, ja šādi dati ir 
pieejami reģistros, dalībvalstīm vajadzētu 
ļaut vadošajām iestādēm iegūt informāciju 
no šadiem reģistriem.

ko uzliek datu vākšana, tad, ja šādi dati ir 
pieejami reģistros, dalībvalstīm vajadzētu 
ļaut vadošajām iestādēm iegūt informāciju 
no šadiem reģistriem. Ir ieteicams stimulēt 
datu elektroniskās nosūtīšanas 
turpināšanu, jo tas palīdz samazināt 
administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Sociālo ieguldījumu tirgus 
dalībniekiem, tostarp labdarības 
dalībniekiem, var būt izšķiroša nozīme, lai 
sasniegtu vairākus ESF+ mērķus, jo tie 
piedāvā finansējumu un inovatīvu un 
papildinošu pieeju cīņai pret sociālo 
atstumtību un nabadzību, bezdarba 
samazināšanu un ieguldījumu ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. 
Tādēļ labdarības dalībniekiem, piemēram, 
fondiem un līdzekļu devējiem attiecīgi būtu 
jāiesaistās ESF+ darbībās, jo īpaši tajās, 
kuru mērķis ir attīstīt sociālo ieguldījumu 
tirgus ekosistēmu.

(34) Sociālo ieguldījumu tirgus 
dalībniekiem, tostarp labdarības 
dalībniekiem, var būt izšķiroša nozīme, lai 
sasniegtu vairākus ESF+ mērķus, jo tie 
piedāvā finansējumu un inovatīvu un 
papildinošu pieeju cīņai pret sociālo 
atstumtību un nabadzību, bezdarba 
samazināšanu un ieguldījumu ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. 
Tādēļ labdarības dalībniekiem, piemēram, 
fondiem un līdzekļu devējiem, ciktāl šo 
fondu un līdzekļu devēju politikas vai 
sociālā darba kārtība nav pretrunā 
Savienības ideāliem, attiecīgi būtu 
jāiesaistās ESF+ darbībās, jo īpaši tajās, 
kuru mērķis ir attīstīt sociālo ieguldījumu 
tirgus ekosistēmu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Trešās valstis, kas ir Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis, 
drīkst piedalīties Savienības programmās 
saskaņā ar sadarbību, kas izveidota saskaņā 
ar EEZ līgumu, kurā paredzēta programmu 
īstenošanu ar lēmumu, kurš pieņemts 
saskaņā ar minēto līgumu. Būtu jāievieš 

(48) Ja tiek ievēroti visi attiecīgie 
noteikumi un regulējums, trešās valstis, 
kas ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) 
dalībvalstis, drīkst piedalīties Savienības 
programmās saskaņā ar sadarbību, kas 
izveidota saskaņā ar EEZ līgumu, kurā 
paredzēta programmu īstenošanu ar 
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konkrēts noteikums ar šo regulu piešķirt 
nepieciešamās tiesības un piekļuvi 
atbildīgajam kredītrīkotājam, Eiropas 
Birojam krāpšanas apkarošanai un Eiropas 
Revīzijas palātai visaptveroši īstenot savu 
attiecīgo kompetenci.

lēmumu, kurš pieņemts saskaņā ar minēto 
līgumu. Būtu jāievieš konkrēts noteikums 
ar šo regulu piešķirt nepieciešamās tiesības 
un piekļuvi atbildīgajam kredītrīkotājam, 
Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai un 
Eiropas Revīzijas palātai visaptveroši 
īstenot savu attiecīgo kompetenci.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Finanšu regulas 2. panta 
definīcijas piemēro arī Nodarbinātības un 
sociālās inovācijas sadaļā un Veselības 
sadaļā, ievērojot tiešās un netiešās 
pārvaldības principu. 

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veselības sadaļā ESF+ atbalsta veselības 
veicināšanu un slimību profilaksi, sekmē 
veselības sistēmu lietderību, pieejamību 
un noturību, padara veselības aprūpi 
visiem izmaksu ziņā pieejamu un drošāku, 
mazina nevienlīdzību veselības nozarē, 
aizsargā iedzīvotājus no pārrobežu 
veselības apdraudējumiem un atbalsta 
Savienības veselības jomas tiesību aktus.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants

Atbalsta piemērošanas joma un konkrētie 
mērķi

1. Ievērojot dalītas pārvaldības 
principu, ESF+ cenšas sasniegt mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un 
izaugsmei”, kas noteikts Regulas (ES) 
Nr. [gaidāmā KNR] 4. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, un tas sekmēs darbu pie 
politikas mērķa “Sociālāka Eiropa, 
īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru”, 
kas noteikts minētās regulas 4. panta 
1. punkta d) apakšpunktā.

2. Saskaņā ar 3. pantā noteiktajiem 
vispārīgajiem mērķiem un saskaņā ar šā 
panta 1. punktā minēto politikas mērķi 
sniedz atbalstu šādu konkrēto mērķu 
sasniegšanai:

i) uzlabot kvalitatīvu un ilgtspējīgu 
darbvietu pieejamību, ievērojot visus 
pašreizējos Savienības darba tiesību aktus 
un visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu 
un ilgstošo bezdarbnieku, tiesības, kā arī 
ekonomiski neaktīvo personu tiesības, 
vienlaikus veicinot pašnodarbinātību un 
sociālo ekonomiku;
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ii) modernizēt darba tirgus iestādes 
un dienestus tā, lai tie varētu novērtēt un 
prognozēt vajadzīgās prasmes, nodrošināt 
savlaicīgu palīdzību un atbalstu, kas 
individuāli pielāgots darba tirgus 
vajadzībām, kā arī sekmēt pāreju un 
mobilitāti;

iii) veicināt sieviešu līdzdalību darba 
tirgū un labāk līdzsvarot darba un 
ģimenes dzīvi, tostarp uzlabot bērnu 
aprūpes pieejamību;

iiia) veicināt veselīgu un labi pielāgotu 
darba vidi, novēršot veselības riskus, 
darba ņēmēju, uzņēmumu un uzņēmēju 
pielāgošanos pārmaiņām, kā arī aktīvu un 
veselīgu novecošanu;

iv) uzlabot izglītības un apmācības 
sistēmu kvalitāti, efektivitāti un darba 
tirgus nozīmi, lai sekmētu galveno 
kompetenču, tostarp digitālo prasmju, 
apguvi;

v) sekmēt to, lai jo īpaši nelabvēlīgā 
situācijā esošām personām būtu vienlīdz 
lielā mērā pieejama kvalitatīva un 
iekļaujoša izglītība un apmācība, sākot no 
pirmsskolas izglītības un aprūpes līdz 
vispārējai un arodizglītībai un apmācībai 
un augstākajai izglītībai, un lai viņi to 
pabeigtu, kā arī veicināt pieaugušo 
izglītību un apmācību, tostarp sekmēt 
mācīšanās mobilitāti visiem;

(vi) veicināt mūžizglītību, galvenokārt 
piedāvājot prasmju uzlabošanas un 
pārkvalificēšanās iespējas visiem, ņemot 
vērā digitālās prasmes, labāk prognozējot 
pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām 
prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus 
vajadzībām, kā arī atvieglojot karjeras 
maiņu un sekmējot profesionālo 
mobilitāti;

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

viii) sekmēt trešo valstu valstspiederīgo 
un sociāli atstumto kopienu, piemēram, 
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romu, sociālekonomisko integrāciju;

ix) uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu 
piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un 
cenu ziņā pieejamiem pakalpojumiem, 
modernizēt sociālās aizsardzības sistēmas, 
tostarp veicināt sociālās aizsardzības 
pieejamību, un uzlabot veselības aprūpes 
sistēmu un ilgtermiņa aprūpes 
pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un 
noturību;

x) veicināt nabadzības vai sociālās 
atstumtības riskam pakļauto personu, 
tostarp vistrūcīgāko personu un bērnu, 
sociālo integrāciju;

xi) mazināt materiālo 
nenodrošinātību, piešķirot pārtiku un 
minimālo materiālo palīdzību 
vistrūcīgākajām personām, tostarp 
izmantojot papildu pasākumus.

3. Ar darbībām, kuras īsteno, lai 
sasniegtu 2. punktā minētos konkrētos 
mērķus, ESF+ arī veicina pārējos 
politikas mērķus, kas uzskaitīti Regulas 
(ES) Nr. [gaidāmās KNR] 4. panta 
1. punktā, jo īpaši mērķus, kuri saistīti ar 
šādām jomām:

i) viedāka Eiropa, attīstot prasmes 
pārdomātai specializācijai, svarīgām 
pamattehnoloģijām un rūpniecības 
pārkārtošanai, nozaru sadarbība prasmju 
un uzņēmējdarbības jomā, pētnieku 
apmācība, tīklošanas darbības un 
partnerības starp augstākās izglītības 
iestādēm, profesionālās izglītības un 
apmācības iestādēm, pētniecības un 
tehnoloģiju centriem, uzņēmumiem un 
kopām, kā arī atbalsts 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem un sociālajai ekonomikai;

ii) zaļāka mazoglekļa ekonomika, kas 
panākama, uzlabojot izglītības un 
apmācības sistēmas, kas nepieciešamas 
prasmju un kvalifikāciju pielāgošanai, 
visu personu, tostarp darbaspēka, 
kvalifikācijas celšanai, un izveidojot 
jaunas darbvietas nozarēs, kas saistītas ar 
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vidi, klimatu, enerģētiku un 
bioekonomiku.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai uzraudzītu, kā noris īstenošana, 
programmās, kuras saņem vispārējo 
atbalstu no dalīti pārvaldītās ESF+ sadaļas, 
izmanto kopējos izlaides rādītājus un 
kopējos rezultātu rādītājus, kā izklāstīts šīs 
regulas I pielikumā. Programmās var 
izmantot arī programmu īpašos rādītājus.

1. Lai uzraudzītu, kā noris īstenošana, 
programmās, kuras saņem vispārējo 
atbalstu no dalīti pārvaldītās ESF+ sadaļas, 
izmanto kopējos izlaides rādītājus un 
kopējos rezultātu rādītājus, kā izklāstīts šīs 
regulas I pielikumā. Programmās izmanto
arī programmu īpašos rādītājus.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
15. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Saskaņā ar ziņošanas prasību, kas 
noteikta Finanšu regulas [38. panta 
3. punkta e) apakšpunkta i) punktā], 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei informāciju par sniegumu un 
darbības rezultātiem atbilstīgi 
attiecīgajiem rādītājiem, ziņojot gan par 
progresu un trūkumiem, gan nodrošinot 
skaidru saikni starp izdevumiem un 
veikumu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
21. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Saskaņā ar ziņošanas prasību, kas 
noteikta Finanšu regulas [38. panta 
3. punkta e) apakšpunkta i) punktā], 
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Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei informāciju par sniegumu un 
darbības rezultātiem atbilstīgi 
attiecīgajiem rādītājiem, ziņojot gan par 
progresu un trūkumiem, gan nodrošinot 
skaidru saikni starp izdevumiem un 
veikumu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbību revīzija drīkst aptvert visus 
darbību īstenošanas posmus un visus 
izdalīšanas ķēdes līmeņus, izņemot galīgo 
atbalsta saņēmēju kontroli, ja vien riska 
izvērtējumā nav noteikts konkrēts 
pārkāpumu vai krāpšanas risks.

Darbību revīzija drīkst aptvert visus 
darbību īstenošanas posmus un visus 
izdalīšanas ķēdes līmeņus, izņemot galīgo 
atbalsta saņēmēju kontroli, ja vien riska 
izvērtējumā nav noteikts konkrēts 
pārkāpumu vai krāpšanas risks. Darbību 
revīzija ietver vairāk kontroles pasākumu 
īstenošanas sākumposmā, lai krāpšanas 
riska gadījumā līdzekļus varētu novirzīt 
citiem projektiem.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai īstenotu sadaļu īstenošanas 
regulāru uzraudzību un veiktu jebkādus 
to politikas un finansēšanas prioritāšu 
pielāgojumus, Komisija sagatavo 
sākotnēju kvalitatīvas un kvantitatīvas 
uzraudzības ziņojumu par pirmo gadu un 
pēc tam trīs ziņojumus par nākamajiem 
divu gadu laikposmiem un nosūta šos 
ziņojumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Minētos ziņojumus informācijas 
nolūkā nosūta arī Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai. Ziņojumos iekļauj sadaļu 
īstenošanas rezultātus un to, kādā mērā ar 
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sadaļās paredzēto darbību palīdzību ir 
ievēroti sieviešu un vīriešu līdztiesības un 
dzimumu līdztiesības aspekta 
piemērošanas principi, kā arī to, kā tiek 
risināti diskriminācijas aizlieguma 
jautājumi, tostarp jautājumi attiecībā uz 
pieejamību. Sadaļu labākas 
pārredzamības nolūkā Komisija dara 
ziņojumus pieejamus sabiedrībai.

Pamatojums

Atbilstošu uzraudzības ziņojumu neesamība pašreizējā periodā būs solis atpakaļ attiecībā uz 
pārredzamību un pārskatatbildību ESF+ sadaļu īstenošanā saskaņā ar tiešas un netiešas 
pārvaldības principiem.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
33. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Saskaņā ar ziņošanas prasību, kas 
noteikta Finanšu regulas [38. panta 
3. punkta e) apakšpunkta i) punktā], 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei informāciju par sniegumu un 
darbības rezultātiem atbilstīgi 
attiecīgajiem rādītājiem, ziņojot gan par 
progresu un trūkumiem, gan nodrošinot 
skaidru saikni starp izdevumiem un 
veikumu.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izvērtēšanu veic savlaicīgi, lai tās 
rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu 
pieņemšanas procesā.

1. Izvērtēšanu veic pietiekami 
savlaicīgi, lai tās rezultātus varētu ņemt 
vērā lēmumu pieņemšanas procesā, un tajā 
ietver informāciju par darbības 
rezultātiem, Savienības pievienoto vērtību 
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un pareizu finanšu pārvaldību.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sadaļu starpposma izvērtēšanu 
drīkst veikt, tiklīdz ir pieejama pietiekama 
informācija par attiecīgo sadaļu 
īstenošanu, bet ne vēlāk kā pēc četriem 
gadiem pēc sadaļu īstenošanas sākuma.

2. Sadaļu vidusposma izvērtēšanu veic 
līdz 2024. gada 31. decembrim, lai 
kvalitatīvi un kvantitatīvi novērtētu sadaļu 
mērķu sasniegšanā paveikto, risinātu 
Savienības sociālās vides jautājumus, 
izvērtētu būtiskākās ar Savienības tiesību 
aktiem ieviestās izmaiņas, noteiktu, vai 
sadaļām atvēlētie līdzekļi ir izlietoti 
efektīvi, un novērtētu Savienībai 
nodrošināto pievienoto vērtību. Minētos 
vidusposma izvērtēšanas rezultātus 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei. 

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
paziņo šādu izvērtēšanu rezultātus kopā ar 
saviem apsvērumiem.

4. Komisija Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
paziņo šādu izvērtēšanu rezultātus kopā ar 
saviem apsvērumiem un uzlabotu 
kvalitātes un kvantitātes informāciju par 
sniegumu un darbības rezultātiem, ņemot 
vērā izvirzītos mērķus.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
IIa pielikums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIa pielikums

Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
sadaļai piemērojamie rādītāji

1. Deklarētais ieguvums no labākas 
izpratnes par Savienības politiku un 
tiesību aktiem:

1a) analītisko darbību skaits;

1b) savstarpējas mācīšanās, izpratnes 
veicināšanas un izplatīšanas darbību 
skaits;

1c) atbalsts galvenajiem dalībniekiem.

2. Aktīvas sadarbības un partnerības 
līmenis starp Savienību un dalībvalstu un 
asociēto valstu valsts iestādēm:

2a) analītisko darbību skaits;

2b) savstarpējas mācīšanās, izpratnes 
veicināšanas un izplatīšanas darbību 
skaits;

2b) atbalsts galvenajiem dalībniekiem.

3. Sociālās politikas inovācijas 
deklarētais izmantojums sociālo 
konkrētām valstīm adresēto ieteikumu 
(KVAI) īstenošanā un politikas izstrādei 
paredzēto sociālās politikas eksperimentu 
rezultāti:

3a) analītisko darbību skaits;

3b) savstarpējas mācīšanās, izpratnes 
veicināšanas un izplatīšanas darbību 
skaits;

3c) atbalsts galvenajiem dalībniekiem.

4. EURES platformas apmeklējumu skaits

5. To jauniešu skaits, kas iekārtoti 
darbā vai saņēmuši atbalstu saskaņā ar 
sagatavošanas darbību “Tava pirmā 
EURES darbavieta”, kā arī saskaņā ar 
mērķtiecīgām mobilitātes shēmām

6. EURES padomdevēju individuālo 
tikšanos ar darba meklētājiem, darba 
mainītājiem un darba devējiem skaits
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7. To izveidoto vai apvienoto 
uzņēmumu skaits, kuri ir saņēmuši 
Savienības atbalstu

8. To bez darba vai nelabvēlīgā 
situācijā esošām grupām piederīgo 
personu īpatsvars, kas saņēmuši atbalstu 
un izveidojuši vai tālāk attīstījuši 
uzņēmumu, izmantojot Savienības 
mikrofinansējumu

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā trūkst Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļas īstenošanas 
uzraudzībai piemērojamu rādītāju. Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļa ir 
turpinājums Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmai (EaSI) 2014.–2020. gadam. 
Tāpēc rādītājus, kurus Komisija izmanto, lai ziņotu par EaSI darbības rezultātiem Savienības 
gada budžeta programmu pārskatos, būtu jāturpina izmantot kā Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas sadaļas rādītājus.
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