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ĪSS PAMATOJUMS 

Šī iniciatīva ir turpmākais pasākums pēc Komisijas 2017. gada 6. decembra paziņojuma par 

jauniem budžeta instrumentiem stabilai eurozonai, kurš ir daļa no iniciatīvu paketes ar mērķi 

padziļināt Eiropas ekonomisko un monetāro savienību. 

 

Eiropas Savienība joprojām saskaras ar ievērojamu investīciju trūkumu, kas būtiski pavājina 

ES ilgtermiņa izaugsmi, ļoti negatīvi ietekmējot darbvietu veidošanu un ekonomisko un 

sociālo kohēziju. Globālā krīze ir uzrādījusi ļoti ierobežotās iespējas, ko nodrošina katras 

atsevišķās dalībvalsts rīcībā esošie instrumenti, kuru pamatā ir gandrīz tikai un vienīgi vienotā 

monetārā politika. EMS pašreizējā struktūra nav aprīkota ar iespēju mazināt lielu asimetrisku 

satricinājumu ietekmi un efektīvi nodrošināt dalībvalstu publisko investīciju līmeņa 

saglabāšanu, īpaši mazās, atvērtās ekonomikās. Integrētāka eurozona radītu papildu stabilitāti 

un labklājību visā Savienībā. EMS padziļināšanai ir nepieciešama ne tikai apņēmīga 

dalībvalstu rīcība, bet arī pienācīgs atbalsts no ES budžeta un politikas koordinēšanas 

instrumentiem. 

 

Stabilizācijas funkcija ir paredzēta gan eurozonas dalībvalstīm, gan dalībvalstīm, kas nav 

eurozonas dalībnieces, bet piedalās valūtas kursa mehānismā (VKM II). Šis priekšlikums 

papildinās esošos Savienības instrumentus, ar kuriem finansē darbvietas, izaugsmi un 

investīcijas, un valstu fiskālo politiku, kā arī finansiālo palīdzību smagu finansiālo grūtību 

pārvarēšanai, piemēram, Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu (EFSM) un ESM. 

 

Ierosinātajai Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcijai, nodrošinot aizdevumus un procentu 

likmes subsīdijas, būtu jāpalīdz stabilizēt attiecināmas publiskās investīcijas lielu asimetrisku 

satricinājumu skartās dalībvalstīs gadījumos, kad valstu automātisko stabilizatoru darbība ir 

nepietiekama, valsts fiskālā politika saskaras ar sarežģītu kompromisu starp stabilizāciju un 

ilgtspējību, monetārā politika ir ierobežota un fiskālās politikas koordinācija ir izsmēlusi 

savas iespējas. Ilgtermiņā šī shēma palīdzētu novērst izaugsmes un darbvietu skaita kritumu 

un labāk finansēt pretcikliskas sociālās kohēzijas politikas. 

 

Lēmums sniegt atbalstu ir atkarīgs no tā, vai attiecīgā dalībvalsts ir izpildījusi stingrus 

atbilstības kritērijus, kas pamatojas uz to lēmumu un ieteikumu ievērošanu, kuri pieņemti 

saskaņā ar fiskālo un makroekonomisko uzraudzības satvaru. Papildu kritēriji atbalsta 

saņemšanai no šī instrumenta ir balstīti uz divkāršu bezdarba slieksni, jo valstu bezdarba 

rādītāju ievērojama paaugstināšanās ir nozīmīgs rādītājs, kas liecina par liela asimetriska 

satricinājuma ietekmi. Aizdevumiem, kurus Komisija varētu piešķirt, ir noteikts konkrēts 

maksimālais apmērs — 30 miljardi EUR. 

 

Referents atbalsta regulas mērķi un turklāt ierosina uzsvērt, ka dalībvalstu solidaritātei un 

kohēzijai ir būtiska nozīme EMS noturības nodrošināšanā. Savā atzinumā referents ir arī 

centies uzsvērt nepieciešamību īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāra principus, izmantojot 

Eiropas pusgada satvaru, un to, cik svarīgi ir novērst nevienlīdzību un sasniegt ar stabilitāti, 

izaugsmi un darbvietām saistītos mērķus. 

 

Referents uzskata, ka šis instruments būtu jāizveido, lai saglabātu publiskās investīcijas, 

absorbētu satricinājumus un novērstu to izplatīšanos uz citām valstīm. Tomēr referents 
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apzinās, ka šis varētu būt solis nākamo tādu mehānismu izveides virzienā, kuri nodrošinās 

makroekonomiskās stabilizācijas funkciju. 

 

Divu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam reizi piecos gados Komisija 

novērtēs publisko investīciju pārvaldības sistēmu un prakses kvalitāti dalībvalstīs. Referents 

ierosina iekļaut papildu sociālos un nodarbinātības kritērijus, lai labāk novērtētu šīs regulas 

ietekmi uz vietas. Turklāt referents ir centies arī novērtēt aktivizēšanas kritēriju efektivitāti un 

iespēju nākotnē palielināt un/vai ieviest elastību. 

 

 

GROZĪJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju un 

Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

 

Grozījums Nr.  1 

 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Līgumu galvenie mērķi ir 

ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 

kohēzijas veicināšana un ekonomiskās un 

monetārās savienības (“EMS”) izveide. 

(1) Līgumu galvenie mērķi ir 

ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 

kohēzijas veicināšana, solidaritāte starp 

dalībvalstīm, ilgtspējīga Eiropas attīstība 
un ekonomiskās un monetārās savienības 

(“EMS”) izveide. Turklāt būtu jāņem vērā 

prasības, kas saistītas ar augsta līmeņa 

nodarbinātības veicināšanu, atbilstošas 

sociālās aizsardzības nodrošināšanu, 

sociālās atstumtības apkarošanu un 

augsta līmeņa izglītību, apmācību un 

cilvēku veselības aizsardzību. 

 

Grozījums Nr.  2 

 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Dalībvalstu, kuru valūta ir euro, 

ekonomiskās kohēzijas stiprināšana 

(2) Dalībvalstu ekonomiskās, sociālās 

un teritoriālās kohēzijas stiprināšana 
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sekmētu monetārās savienības stabilitāti un 

Savienības harmonisku attīstību kopumā. 

sekmētu monetārās savienības stabilitāti un 

Savienības harmonisku attīstību kopumā, 

virzoties uz mērķi panākt pilnīgu 

nodarbinātību un sociālo kohēziju. 

 

Grozījums Nr.  3 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Dalībvalstīm būtu jāīsteno un 

jākoordinē ekonomiskā politika tā, lai tiktu 

sasniegts ekonomiskās, sociālās un 

teritoriālās kohēzijas stiprināšanas 

mērķis. 

(3) Dalībvalstīm ekonomiskā, 

nodarbinātības un sociālā politika būtu 

jāīsteno tā, lai tiktu sasniegti stabilitātes, 

izaugsmes un darbvietu veidošanas mērķi, 

tādējādi stiprinot ekonomisko, sociālo un 

teritoriālo kohēziju un sociālo iekļaušanu, 

un dots ieguldījums Eiropas sociālo 

tiesību pīlārā noteikto tiesību un principu 

īstenošanā. Dalībvalstīm būtu jācenšas arī 

novērst nevienlīdzību un veicināt 

iedzīvotāju līdztiesību. 

 

Grozījums Nr.  4 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Bezprecedenta finanšu krīze un 

ekonomikas lejupslīde, kas skārusi pasauli 

un eurozonu, ir parādījusi, ka eurozonā 

pieejamie instrumenti, piemēram, vienota 
monetārā politika, automātiskie fiskālie 

stabilizatori un diskrecionārie fiskālās 

politikas pasākumi valsts līmenī nav 

pietiekami, lai absorbētu lielus 

asimetriskus satricinājumus. 

(4) Bezprecedenta globālā finanšu 

krīze un ekonomikas lejupslīde ir 

parādījusi tādu eurozonā pieejamo 

instrumentu ierobežotās iespējas kā 

vienotā monetārā politika un automātiskie 

fiskālie stabilizatori, strukturālo reformu 

īstenošana un diskrecionārie fiskālās 

politikas pasākumi valsts līmenī. Tādu 

stabilizatoru kā EISF izveide ir 

nepieciešama, lai absorbētu lielus 

asimetriskus satricinājumus, kuri var 

izraisīt sociālo nelīdzsvarotību un 

nevienlīdzību un nesamērīgi smagi skart 

visneaizsargātākās personas daudzās 

dalībvalstīs. Tāpēc ir jāizstrādā 
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instrumenti, kas veicina politisko un 

budžeta solidaritāi ES līmenī. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Eiropas Savienībā joprojām ir 

vērojams nopietns investīciju trūkums, 

kas ievērojami vājina ES ilgtermiņa 

izaugsmi. Vairākas dalībvalstis ir 

piedzīvojušas ievērojamus tekošā konta 

deficīta samazinājumus un darbaspēka 

vienības izmaksu samazināšanos, bet neto 

ārējais parāds procentos no IKP lielākajā 

daļā dalībvalstu nav mazinājies un dažās 

no tām pat ir palielinājies, būtiski negatīvi 

ietekmējot darbvietu veidošanu un 

ekonomisko un sociālo kohēziju. 

 

Grozījums Nr.  6 

 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Lai atvieglotu makroekonomikas 

korekciju un mazinātu lielus asimetriskus 

satricinājumus pašreizējā institucionālajā 

struktūrā, dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, 

un citām dalībvalstīm, kuras piedalās 

valūtas kursa mehānismā (VKM II), vairāk 

jāpaļaujas uz pārējiem ekonomiskās 

politikas instrumentiem, piemēram, 

automātiskajiem fiskālajiem 

stabilizatoriem un citiem diskrecionārajiem 

fiskālajiem pasākumiem, kas kopumā 

apgrūtina korekciju veikšanu. Krīzes secība 

eurozonā arī liecina par spēcīgu paļaušanos 

uz vienotu monetāro politiku, lai smagos 

makroekonomiskos apstākļos nodrošinātu 

makroekonomisko stabilizāciju. 

(5) Lai atvieglotu makroekonomikas 

korekciju un mazinātu lielus asimetriskus 

satricinājumus pašreizējā institucionālajā 

struktūrā, dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, 

un citām dalībvalstīm, kuras piedalās 

valūtas kursa mehānismā (VKM II), vairāk 

jāpaļaujas uz pārējiem ekonomiskās 

politikas instrumentiem, piemēram, 

automātiskajiem fiskālajiem 

stabilizatoriem un citiem diskrecionārajiem 

fiskālajiem pasākumiem vienīgi valsts 

līmenī, kas kopumā apgrūtina korekciju 

veikšanu, īpaši visneaizsargātāko personu 

gadījumā. Krīzes secība eurozonā arī 

liecina par spēcīgu paļaušanos uz vienoto 

monetāro politiku, lai smagos 

makroekonomiskos apstākļos nodrošinātu 
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makroekonomisko stabilizāciju. Labi 

īstenoti politiski un ekonomiski 

instrumenti Savienības līmenī var palīdzēt 

risināt šo problēmu. 

 

Grozījums Nr.  7 

 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Tādēļ ir nepieciešami papildu 

instrumenti, lai nākotnē izvairītos no tā, ka 

lieli asimetriski satricinājumi padziļina un 

paplašina spriedzes situācijas un vājina 

kohēziju. 

(7) Tādēļ ir nepieciešami papildu 

instrumenti, lai nākotnē izvairītos no 

iespējamības, ka lieli asimetriski 

satricinājumi padziļina un paplašina 

spriedzes situācijas, vājina ekonomisko, 

teritoriālo un sociālo kohēziju un 

palielina nevienlīdzību un nabadzību. 

Šiem instrumentiem vajadzētu būt 

efektīviem nodarbinātības radīšanā. EMS 

pašreizējā struktūra nav pietiekami 

aprīkota ar iespēju mazināt lielu 

asimetrisku satricinājumu ietekmi, 

izmantojot mehānismus, kuri ļautu 

efektīvi nodrošināt dalībvalstu publisko 

investīciju līmeņa saglabāšanu, tostarp 

atbalstu valstu bezdarba shēmām, kas ir 

noteikti nepieciešams ne tikai 

produktivitātes, bet arī iedzīvotāju 

labklājības un kohēzijas nodrošināšanas 

nolūkā.  

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Jo īpaši lai palīdzētu dalībvalstīm, 

kuru valūta ir euro, labāk reaģēt uz strauji 

mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem 

un stabilizēt to ekonomiku, lielu 

asimetrisku satricinājumu gadījumā 

saglabājot publiskās investīcijas, būtu 

jāizveido Eiropas Investīciju stabilizācijas 

(8) Jo īpaši lai palīdzētu dalībvalstīm, 

kuru valūta ir euro, labāk reaģēt uz strauji 

mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem 

un stabilizēt to ekonomiku, lielu 

asimetrisku satricinājumu gadījumā 

saglabājot publiskās investīcijas, būtu 

jāizveido Eiropas Investīciju stabilizācijas 
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funkcija (EISF). funkcija (EISF). EISF būtu jāņem vērā 

asimetrisko satricinājumu mērogs un tas, 

ka nedrīkst pieļaut to izplatīšanos 

eurozonā. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) EISF vajadzētu būt Savienības 

instrumentam, kas papildina valstu fiskālo 

politiku.  Būtu jāatgādina, ka dalībvalstīm 

būtu jāīsteno stabila fiskālā politika un 

jāveido fiskālās rezerves ekonomikas 

uzplaukuma posmā. 

(10) EISF vajadzētu būt Savienības 

instrumentam, kas papildina valstu fiskālo 

politiku. Būtu jāatgādina, ka dalībvalstīm 

būtu jāīsteno iekļaujoša un stabila fiskālā, 

sociālā un nodarbinātības politika un 

jāveido fiskālās rezerves ekonomikas 

uzplaukuma posmā. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Savienības līmenī Eiropas 

ekonomikas politikas koordinēšanas 

pusgads ir satvars valstu reformu prioritāšu 

noteikšanai un to īstenošanas uzraudzībai. 

Dalībvalstis izstrādā savas valsts 

daudzgadu investīciju stratēģijas minēto 

reformu prioritāšu atbalstam. Šīs stratēģijas 

būtu jāiesniedz kopā ar ikgadējām valstu 

reformu programmām, kas nepieciešamas, 

lai izklāstītu un koordinētu prioritāros 

investīciju projektus, kuri atbalstāmi ar 

valsts un/vai Savienības finansējumu. Tām 

būtu arī jākalpo tam, lai Savienības 

finansējumu izmantotu konsekventi un 

maksimāli palielinātu finansiālā atbalsta 

pievienoto vērtību, kas jo īpaši jāsaņem no 

programmām, kuras atbalstījusi Savienība 

no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 

Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda, 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 

(11) Savienības līmenī Eiropas 

ekonomikas, nodarbinātības un sociālās 

politikas koordinēšanas pusgads ir satvars 

valstu reformu prioritāšu noteikšanai un to 

īstenošanas uzraudzībai. Dalībvalstis 

izstrādā savas valsts daudzgadu investīciju 

stratēģijas minēto reformu prioritāšu 

atbalstam. Šīs stratēģijas būtu jāiesniedz 

kopā ar ikgadējām valstu reformu 

programmām, kas nepieciešamas, lai 

izklāstītu un koordinētu prioritāros 

investīciju projektus, kuri atbalstāmi ar 

valsts un/vai Savienības finansējumu. Tām 

būtu arī jākalpo tam, lai Savienības 

finansējumu izmantotu konsekventi un 

maksimāli palielinātu finansiālā atbalsta 

pievienoto vērtību, kas jo īpaši jāsaņem no 

programmām, kuras Savienība atbalstījusi 

no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 

Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda 
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un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai, kā arī attiecīgā gadījumā EISF un 

InvestEU. 

Plus, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai, kā arī attiecīgā gadījumā 

EISF un InvestEU. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Eiropas Stabilizācijas mehānisms 

(“ESM”) vai tā tiesību pārņēmējs varētu 

sniegt papildu atbalstu papildus atbalstam, 

kas sniegts saskaņā ar EISF. 

(12) Eiropas Stabilizācijas mehānisms 

(“ESM”) vai tā tiesību pārņēmējs varētu 

sniegt papildu atbalstu papildus atbalstam, 

kas sniegts saskaņā ar EISF. EISF 

instruments būtu jāuzskata par soli ceļā 

uz tādu mehānismu izstrādi laika gaitā, 

kas nodrošinātu makroekonomisko 

stabilizāciju, kura ir būtisks pamats 

jauniešu un ilgtermiņa bezdarba un citu 

sociālo problēmu novēršanai. 

 

Grozījums Nr.  12 

 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Tādējādi EISF atbalsta aktivizēšana 

būtu jānosaka, izmantojot divkāršu 

aktivizēšanas slieksni, kura pamatā ir gan 

valsts bezdarba līmenis salīdzinājumā ar tā 

vidējo pagātnē, gan bezdarba līmeņa 

izmaiņas salīdzinājumā ar konkrētu 

robežlielumu. 

(14) Tādējādi EISF atbalsta aktivizēšana 

būtu jānosaka, izmantojot divkāršu 

aktivizēšanas slieksni, kura pamatā ir valsts 

bezdarba līmenis salīdzinājumā ar tā vidējo 

rādītāju pagātnē un bezdarba līmeņa 

izmaiņas salīdzinājumā ar konkrētu 

robežlielumu. Papildu rādītāji, kas 

papildina bezdarba līmeņa rādītāju, 

sniedz pilnīgāku priekšstatu par ietekmi 

darba tirgū. Rādītāji, kas attiecas uz 

nepilnīgi nodarbinātiem nepilna laika 

darba ņēmējiem, kā arī uz nabadzības vai 

sociālās atstumtības riska apdraudētu 

iedzīvotāju daļu, arī var sniegt precīzāku 

priekšstatu par reālo bezdarba ietekmi uz 

attiecīgās dalībvalsts makroekonomisko 



 

PE627.842v02-00 10/25 AD\1168912LV.docx 

LV 

stabilitāti. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14a) ES 28 dalībvalstīs 2017. gadā bija 

8,973 miljoni nepilnīgi nodarbinātu 

nepilna laika darba ņēmēju. Turklāt 

8,127 miljoni personu bija pieejamas 

darbam, bet nemeklēja darbu, un vēl 

2,289 miljoni personu meklēja darbu, bet 

nevarēja uzsākt darbu tuvākajā laikā. Šīs 

divas pēdējās grupas kopā parasti sauc 

par iespējamo papildu darbaspēku. Tas 

nozīmē, ka ES 28 dalībvalstīs 2017. gadā 

kopā bija 19,389 miljoni personu, kuras 

kaut kādā ziņā varētu uzskatīt par 

bezdarbniekiem, lai gan tās neatbilda 

visiem attiecīgajiem SDO kritērijiem. Šis 

skaits ir gandrīz tikpat liels kā 

bezdarbnieku skaits, kas noteikts saskaņā 

ar SDO kritērijiem (18,776 miljoni). 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Lai nevājinātu stimulu konkrētai 

dalībvalstij īstenot piesardzīgu budžeta 

politiku, dalībvalstij, kura pieprasa EISF 

atbalstu, divu gadu laikā pirms EISF 

atbalsta pieprasījuma iesniegšanas būtu 

jāizpilda stingri atbilstības kritēriji, 

pamatojoties uz lēmumu un ieteikumu 

ievērošanu saskaņā ar Savienības fiskālo 

un makroekonomisko uzraudzības satvaru. 

(15) Lai nevājinātu stimulu konkrētai 

dalībvalstij īstenot sociāli atbildīgu un 

piesardzīgu budžeta politiku, pilnībā 

ievērojot Pamattiesību hartā garantētās 

tiesības, dalībvalstij, kura pieprasa EISF 

atbalstu, divu gadu laikā pirms EISF 

atbalsta pieprasījuma iesniegšanas būtu 

jāizpilda stingri atbilstības kritēriji, 

pamatojoties uz lēmumu un ieteikumu 

ievērošanu saskaņā ar Savienības fiskālo 

un makroekonomisko uzraudzības satvaru. 
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Grozījums Nr.  15 

 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Dalībvalstīm saskaņā ar EISF 

saņemtais atbalsts būtu jāinvestē 

attiecināmās publiskās investīcijās un 

jāsaglabā publisko investīciju līmenis 

kopumā salīdzinājumā ar publisko 

investīciju vidējo līmeni pēdējos piecos 

gados, lai nodrošinātu šajā regulā paredzētā 

mērķa sasniegšanu. Šajā sakarā ir 

sagaidāms, ka dalībvalstīm būtu jāpiešķir 

prioritāte attiecināmo investīciju 

saglabāšanai programmās, ko Savienība 

atbalsta no Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā 

fonda, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai. 

(21) Dalībvalstīm saskaņā ar EISF 

saņemtais atbalsts būtu jāinvestē 

attiecināmās publiskās investīcijās un 

kopumā jāsaglabā vismaz tāds publisko 

investīciju līmenis, kas līdzinās publisko 

investīciju vidējam līmenim pēdējos piecos 

gados pirms atbalsta pieprasījuma, lai 

nodrošinātu šajā regulā paredzētā mērķa 

sasniegšanu. Šajā sakarā ir sagaidāms, ka 

dalībvalstīm cita starpā būtu jāpiešķir 

prioritāte attiecināmo investīciju 

saglabāšanai programmās, ko Savienība 

atbalsta no Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā 

fonda Plus — īpaši no tajā paredzētajiem 

sociālās iekļaušanas pasākumiem, Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Attiecināmo publisko investīciju, 

ko varētu atbalstīt ar EISF aizdevumu 

dalībvalstij, maksimālais līmenis būtu 

automātiski jānosaka, pamatojoties uz 

formulu, kas aptver attiecināmo publisko 

investīciju attiecību pret iekšzemes 

kopproduktu (IKP) Savienībā piecu gadu 

laikposmā, pirms attiecīgā dalībvalsts 

pieprasījusi aizdevumu, un tās IKP tajā 

pašā laikposmā. Izmantojot mērogošanas 

koeficientu (α), attiecināmo publisko 

investīciju maksimālais līmenis būtu 

jāsamērogo ar Savienības budžetā noteikto 

fiksēto robežlielumu. Šis koeficients ir 

(23) Attiecināmo publisko investīciju, 

ko varētu atbalstīt ar EISF aizdevumu 

dalībvalstij, maksimālais līmenis būtu 

automātiski jānosaka, pamatojoties uz 

formulu, kas aptver attiecināmo publisko 

investīciju attiecību pret iekšzemes 

kopproduktu (IKP) Savienībā piecu gadu 

laikposmā, pirms attiecīgā dalībvalsts 

pieprasījusi atbalstu, un tās IKP tajā pašā 

laikposmā. Izmantojot mērogošanas 

koeficientu (α), attiecināmo publisko 

investīciju maksimālais līmenis būtu 

jāsamērogo ar Savienības budžetā noteikto 

fiksēto robežlielumu. Šis koeficients ir 
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noteikts tā, lai, ņemot vērā neseno krīzi un 

ja šis mehānisms būtu pastāvējis, 

attiecīgajām dalībvalstīm varētu tikt sniegts 

viss EISF atbalsts. 

noteikts tā, lai, ņemot vērā neseno krīzi un 

ja šis mehānisms būtu pastāvējis, 

attiecīgajām dalībvalstīm varētu tikt sniegts 

viss EISF atbalsts. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

30. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(30) Lai palielinātu publisko investīciju 

ietekmi un potenciālo EISF atbalstu, būtu 

jānodrošina un vajadzības gadījumā 

jāstiprina dalībvalstu publisko investīciju 

sistēmu un prakses kvalitāte. Komisijai 

būtu regulāri jāveic novērtējums ziņojuma 

veidā un, ja tas ir pamatoti, tajā būtu 

jāsniedz ieteikumi par publisko investīciju 

sistēmu un prakses kvalitātes uzlabošanu 

dalībvalstīs. Dalībvalsts var lūgt Komisijas 

tehnisko palīdzību. Komisija varētu veikt 

tehniskās misijas. 

(30) Lai palielinātu publisko investīciju 

ietekmi un potenciālo EISF atbalstu, būtu 

jāpanāk un jāsaglabā un vajadzības 

gadījumā jāstiprina dalībvalstu publisko 

investīciju, pārvaldības sistēmu un prakses 

augsta kvalitāte. Komisijai būtu regulāri 

jāveic novērtējums ziņojuma veidā un, ja 

tas ir pamatoti, tajā būtu jāsniedz ieteikumi 

par publisko investīciju pārvaldības 

sistēmu un prakses kvalitātes uzlabošanu 

dalībvalstīs. Dalībvalsts var lūgt Komisijas 

tehnisko palīdzību savas publisko 

investīciju pārvaldības sistēmas 

uzlabošanai. Komisija varētu veikt 

tehniskās misijas. Būtu jāveicina 

paraugprakses apmaiņa starp 

dalībvalstīm. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Saskaņā ar 22. un 23. punktu 

2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 

labāku likumdošanas procesu šī regula 

jāizvērtē, lai jo īpaši novērtētu tās 

efektivitāti, ieguldījumu dalībvalstu 

ekonomiskās politikas īstenošanā un 

Savienības nodarbinātības un izaugsmes 

stratēģijā un lai noteiktu iespējamo 

turpmāko attīstību, kas nepieciešama, lai 

izveidotu apdrošināšanas mehānismu, kurš 

(32) Saskaņā ar 22. un 23. punktu 

2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 

labāku likumdošanas procesu šī regula 

jāizvērtē, lai jo īpaši novērtētu tās 

efektivitāti un ieguldījumu dalībvalstu 

ekonomiskās politikas, Savienības 

nodarbinātības un izaugsmes stratēģijas un 

Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanā 
un lai noteiktu iespējamo turpmāko 

attīstību, kas nepieciešama, lai izveidotu 
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kalpos makroekonomiskās stabilizācijas 

mērķiem. To veiks, pamatojoties uz 

informāciju, kas savākta, ievērojot 

konkrētas uzraudzības prasības, vienlaikus 

izvairoties no pārmērīga regulējuma un 

administratīvā sloga, īpaši dalībvalstīm. 

Attiecīgā gadījumā šīs prasības var ietvert 

izmērāmus rādītājus kā pamatu regulas 

ietekmes uz vietas izvērtēšanai. 

apdrošināšanas mehānismu, kurš kalpos 

makroekonomiskās stabilizācijas mērķiem. 

To veiks, pamatojoties uz informāciju, kas 

savākta, ievērojot konkrētas uzraudzības 

prasības, vienlaikus izvairoties no 

pārmērīga regulējuma un administratīvā 

sloga, īpaši dalībvalstīm. Attiecīgā 

gadījumā šīs prasības var ietvert 

izmērāmus rādītājus kā pamatu regulas 

ietekmes uz vietas izvērtēšanai. 

 

Grozījums Nr.  19 

 

Regulas priekšlikums 

33. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) EISF būtu jāuzskata par pirmo soli 

ceļā uz tāda pilnvērtīga apdrošināšanas 

mehānisma izstrādi laika gaitā, kura mērķis 

ir makroekonomiskā stabilizācija. Pašlaik 

EISF tiktu balstīts uz aizdevumiem un 

procentu likmes subsīdiju piešķiršanu. 

Vienlaikus nav izslēgts, ka ESM vai tā 

tiesību pārņēmējs publisko investīciju 

atbalsta nolūkā nākotnē būtu iesaistīts 

finansiālas palīdzības sniegšanā 

dalībvalstīm, kuru valūta ir euro un kuras 

saskaras ar nelabvēlīgiem ekonomiskiem 

apstākļiem. Turklāt, lai nodrošinātu 

spēcīgu instrumentu makroekonomiskās 

stabilizācijas mērķiem pret asimetriskiem 

satricinājumiem, nākotnē varētu izveidot 

brīvprātīgu apdrošināšanas mehānismu ar 

aizņemšanās spēju, kas balstās uz 

dalībvalstu brīvprātīgām iemaksām. 

(33) EISF būtu jāuzskata par iespējamu 

soli ceļā uz tāda pilnvērtīga apdrošināšanas 

mehānisma izstrādi laika gaitā, kura mērķis 

ir makroekonomiskā stabilizācija. Pašlaik 

EISF tiktu balstīts uz aizdevumiem un 

procentu likmes subsīdiju piešķiršanu. 

Vienlaikus nav izslēgts, ka ESM vai tā 

tiesību pārņēmējs publisko investīciju 

atbalsta nolūkā nākotnē būtu iesaistīts 

finansiālas palīdzības sniegšanā 

dalībvalstīm, kuru valūta ir euro un kuras 

saskaras ar nelabvēlīgiem ekonomiskiem 

apstākļiem. Turklāt, lai nodrošinātu 

spēcīgu instrumentu makroekonomiskās 

stabilizācijas mērķiem pret asimetriskiem 

satricinājumiem, nākotnē vajadzētu 

izveidot apdrošināšanas mehānismu ar 

aizņemšanās spēju, kas balstās uz 

dalībvalstu iemaksām. Turpmāk varētu 

apsvērt to, vai Komisijai vajadzētu izvērtēt 

iespēju ierosināt makroekonomiskas 

stabilizācijas funkciju, lai vērstos pret 

asimetriskiem satricinājumiem. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. EISF sniedz finansiālu atbalstu 

aizdevumu un procentu likmes subsīdiju 

veidā publiskām investīcijām dalībvalstī, 

kas saskaras ar lielu asimetrisku 

satricinājumu. 

2. EISF sniedz finansiālu atbalstu 

aizdevumu un procentu likmes subsīdiju 

veidā publiskām investīcijām dalībvalstī, 

kas saskaras ar lielu asimetrisku 

satricinājumu vai ievērojamu lejupslīdi. 

 

Grozījums Nr.  21 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Uzskata, ka dalībvalsts saskaras ar 

lielu asimetrisku satricinājumu, ja 

vienlaikus ir izpildīti šādi aktivizēšanas 

kritēriji: 

1. Uzskata, ka dalībvalsts saskaras ar 

lielu asimetrisku satricinājumu, ja ir 

izpildīti vismaz divi no šādiem 

aktivizēšanas kritērijiem: 

Grozījums Nr.  22 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) nabadzības un sociālās atstumtības 

riskam pakļauto cilvēku īpatsvars 

dalībvalstī pārsniedz nabadzības vai 

sociālās atstumtības riskam pakļauto 

personu vidējo rādītāju attiecīgajā 

dalībvalstī 12 ceturkšņu periodā pirms 

ceturkšņa, kurā ir iesniegts pieprasījums; 

 

Grozījums Nr.  23 

 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (bb) nepilnīgas nodarbinātības rādītājs 

ir palielinājies par vairāk nekā vienu 
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procentpunktu salīdzinājumā ar 

iepriekšējā gadā konstatēto nepilnīgas 

nodarbinātības rādītāju. 

 

Grozījums Nr.  24 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Vismaz vienam no diviem aktivizēšanas 

kritērijiem, ko izmanto pieprasījumu 

iesniedzošā dalībvalsts, ir jābūt pirmās 

daļas a) vai b) apakšpunktā norādītam 

kritērijam. 

 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – 1. daļa – –a apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-a) saglabā vismaz tādu pašu 

prioritāru publisko sociālo investīciju 

līmeni, kāds ir bijis publisko sociālo 

investīciju vidējais līmenis iepriekšējos 

piecos gados; 

 

 

Grozījums Nr.  26 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) saglabā tādu pašu publisko 

investīciju līmeni salīdzinājumā ar 

publisko investīciju vidējo līmeni pēdējos 

piecos gados. 

(b) saglabā vismaz tādu pašu publisko 

investīciju līmeni, kāds ir bijis publisko 

investīciju vidējais līmenis pēdējos piecos 

gados pirms atbalsta pieprasījuma. 
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Grozījums Nr.  27 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tomēr Komisija, pieņemot lēmumu 

saskaņā ar 6. panta 2. punktu, var secināt, 

ka šāds publisko investīciju līmenis ir 

neilgtspējīgs, un šādā gadījumā tā nosaka 

publisko investīciju saglabājamo līmeni.  

Tomēr Komisija pirms lēmuma 

pieņemšanas saskaņā ar 6. panta 2. punktu 

un pēc apspriešanās ar Eiropas 

Parlamentu var secināt, ka šāds publisko 

investīciju līmenis ir ilgtnespējīgs, ja 

iespējams, sniedzot pamatojumu, un šādā 

gadījumā tā nosaka publisko investīciju 

saglabājamo līmeni. Eiropas Parlaments 

var aicināt attiecīgo dalībvalsti 

apmainīties ar viedokļiem Eiropas 

Parlamenta atbildīgajā komitejā. 

 

Grozījums Nr.  28 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Nākamajā gadā pēc EISF aizdevuma 

izmaksas Komisija pārbauda, vai attiecīgā 

dalībvalsts ir ievērojusi 1. punktā minētos 

kritērijus. Komisija arī jo īpaši pārbauda, 

cik lielā mērā attiecīgā dalībvalsts ir 

saglabājusi attiecināmās publiskās 

investīcijas programmās, ko Savienība 

atbalsta no Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā 

fonda, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai. 

Vienu gadu pēc EISF aizdevuma izmaksas 

Komisija pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts 

ir ievērojusi 1. punktā minētos kritērijus. 

Komisija arī jo īpaši pārbauda, cik lielā 

mērā attiecīgā dalībvalsts ir saglabājusi 

attiecināmās publiskās investīcijas 

programmās, ko Savienība atbalsta no 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 

Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda 

Plus — īpaši no tā sociālās iekļaušanas 

pasākumiem paredzētās daļas, Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai. 

 

Grozījums Nr.  29 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja pēc attiecīgās dalībvalsts uzklausīšanas 

Komisija secina, ka 1. punktā minētie 

nosacījumi nav ievēroti, tā pieņem 

lēmumu: 

Ja pēc attiecīgās dalībvalsts uzklausīšanas 

Komisija secina, ka vismaz viens no 

1. punktā minētajiem nosacījumiem nav 

ievērots, tā izskata pamatojošos iemeslus 

un pieņem lēmumu: 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija bez liekas kavēšanās pieņem 

lēmumu un dara to publiski pieejamu. 

Komisija bez liekas kavēšanās pieņem 

lēmumu un ne vēlāk kā 60 dienu laikā 

dara to publiski pieejamu. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja dalībvalsts izpilda 3. pantā minētos 

kritērijus un saskaras ar 4. pantā minēto 

lielu asimetrisku satricinājumu, tā vienu 

reizi gadā var iesniegt pieprasījumu 

Komisijai EISF atbalsta saņemšanai.  

Dalībvalsts norāda savas atbalsta 

vajadzības. 

Ja dalībvalsts izpilda 3. pantā minētos 

atbilstības kritērijus un saskaras ar lielu 

asimetrisku satricinājumu, kas definēts 

4. pantā minētajos aktivizēšanas kritērijos, 

tā vienu reizi gadā var iesniegt 

pieprasījumu Komisijai EISF atbalsta 

saņemšanai. Dalībvalsts norāda savas 

atbalsta vajadzības. 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija novērtē pieprasījumus un atbild 

uz tiem secībā, kādā tie saņemti. Tā rīkojas 

Komisija novērtē pieprasījumus un atbild 

uz tiem secībā, kādā tie saņemti. Tā rīkojas 

bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 
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bez liekas kavēšanās. 60 dienu laikā. 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisijai, tostarp Eiropas Birojam 

krāpšanas apkarošanai, jo īpaši ir tiesības 

nosūtīt savus ierēdņus vai pienācīgi 

pilnvarotus pārstāvjus, lai attiecīgajā 

dalībvalstī veiktu tehniskas vai finanšu 

kontroles vai revīzijas, ko tā uzskata par 

vajadzīgām saistībā ar EISF atbalstu. 

2. Komisijai, tostarp Eiropas Birojam 

krāpšanas apkarošanai un Eiropas 

Parlamentam, jo īpaši ir tiesības nosūtīt 

savus ierēdņus vai pienācīgi pilnvarotus 

pārstāvjus, piemēram, neatkarīgus 

ekspertus, lai attiecīgajā dalībvalstī veiktu 

tehniskas vai finanšu kontroles vai 

revīzijas, ko tie uzskata par vajadzīgām 

saistībā ar EISF atbalstu. 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Komisija izvērtē iespēju pārvērst 

Stabilizācijas atbalsta fondu mehānismos, 

kuri asimetriska satricinājuma gadījumā 

nodrošinātu svarīgus instrumentus un 

patiesi ietekmētu makroekonomisko 

stabilizāciju. 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstu publisko investīciju 

pārvaldības sistēmu un prakses kvalitātes 

novērtēšanas metodika ir izklāstīta 

pielikumā. Komisija regulāri novērtē 

izmantotās metodikas un kritēriju 

piemērotību un vajadzības gadījumā 

3. Dalībvalstu publisko investīciju 

pārvaldības sistēmu un prakses kvalitātes 

novērtēšanas metodika ir izklāstīta 

I pielikumā. Komisija regulāri novērtē 

izmantotās metodikas un kritēriju 

piemērotību un vajadzības gadījumā 
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pielāgo vai groza tos. Komisija publisko 

pamatā esošās metodikas un kritēriju 

izmaiņas. 

pielāgo vai groza tos. Komisija publisko 

pamatā esošās metodikas un kritēriju 

izmaiņas. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 10. pantā, 19. 

panta 3. punktā un 20. panta 5. punktā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no [DATE/entry into 

force of this Regulation]. 

2. Pilnvaras pieņemt 9. panta 

2. punktā, 10. pantā, 19. panta 3. punktā, 

20. panta 4. punktā un 22. panta 2. punktā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no [DATUMS/ šīs 

regulas spēkā stāšanās diena]. 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 10. pantā, 19. 

panta 3. punktā un 20. panta 5. punktā 

minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 

par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 

pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 

vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 

jau spēkā esošos deleģētos aktus. 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 9. panta 2. 

punktā, 10. pantā, 19. panta 3. punktā, 20. 

panta 4. punktā un 22. panta 2. punktā 

minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 

par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 

pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 

vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 

jau spēkā esošos deleģētos aktus. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Saskaņā ar 10. pantu, 19. panta 

3. punktu un 20. panta 5. punktu pieņemts 

6. Saskaņā ar 9. panta 2. punktu, 

10. pantu, 19. panta 3. punktu, 20. panta 
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deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 

divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 

paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 

ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 

izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 

laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 

gan Padome ir informējuši Komisiju par 

savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 

Eiropas Parlamenta vai Padomes 

iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim 

mēnešiem. 

4. punktu un 22. panta 2. punktu pieņemts 

deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 

divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 

paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 

ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 

izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 

laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 

gan Padome ir informējuši Komisiju par 

savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 

Eiropas Parlamenta vai Padomes 

iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim 

mēnešiem. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Regulas 2. pielikumā ir noteikti 

rādītāji, ar kuriem ziņo par regulas virzību 

uz 36. apsvērumā un 1. pantā izklāstīto 

mērķu sasniegšanu. 

1. Regulas II pielikumā ir noteikti 

rādītāji, ar kuriem ziņo par regulas virzību 

uz 36. apsvērumā un 1. pantā izklāstīto 

mērķu sasniegšanu. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 5. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

EISF starpposma novērtējumu veic, tiklīdz 

par EISF īstenošanu ir pieejama pietiekama 

informācija. Četrus gadus pēc šīs regulas 

stāšanās spēkā Komisija veic EISF galīgo 

izvērtējumu. 

EISF īstenošanas starpposma novērtējumu 

veic, tiklīdz par EISF īstenošanu ir 

pieejama pietiekama informācija un ne 

vēlāk kā divus gadus pēc tās stāšanās 

spēkā. Četrus gadus pēc šīs regulas 

stāšanās spēkā Komisija veic EISF galīgo 

izvērtējumu. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 5. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) šīs regulas efektivitāti; (a) šīs regulas efektivitāti un jo īpaši 

4. pantā norādītos aktivizēšanas kritērijus, 

un vajadzības gadījumā to, vai ir 

nepieciešami vēl citi kritēriji; 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 5. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) EISF ieguldījumu dalībvalstu 

ekonomikas politikas īstenošanā tādā 

veidā, lai stiprinātu kohēziju Savienībā;  

(b) EISF ieguldījumu dalībvalstu 

ekonomikas un sociālās politikas 

īstenošanā tādā veidā, lai stiprinātu 

ekonomisko, sociālo un teritoriālo 

kohēziju Savienībā; 

 

Grozījums Nr.  43 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 5. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) to, kā šī regula ir veicinājusi 

Savienības izaugsmes un nodarbinātības 

stratēģijas īstenošanu; 

(c) to, kā šī regula ir veicinājusi 

Savienības stratēģijas “Eiropa 2020” 

mērķu sasniegšanu un Eiropas sociālo 

tiesību pīlāra īstenošanu; 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 5. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) brīvprātīga apdrošināšanas 

mehānisma izstrādes lietderīgumu 

makroekonomiskās stabilizācijas nolūkā. 

(d) apdrošināšanas mehānisma 

izstrādes lietderīgumu makroekonomiskās 

stabilizācijas nolūkā. 
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Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saskaņā ar regulas 22. pantu un 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīguma par labāku 

likumdošanas procesu 22. un 23. punktu ir 

nepieciešams izvērtēt regulu, lai 

nodrošinātu regulas jomā, proti, 

preambulas 35. apsvērumā un 1. pantā 

minēto mērķu sasniegšanā, gūto panākumu 

iedarbīgu novērtēšanu. 

Saskaņā ar regulas 22. pantu un 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīguma par labāku 

likumdošanas procesu 22. un 23. punktu ir 

nepieciešams izvērtēt regulu, lai 

nodrošinātu regulas jomā, proti, 

preambulas 36. apsvērumā un 1. pantā 

minēto mērķu sasniegšanā, gūto panākumu 

iedarbīgu novērtēšanu. 

 

Grozījums Nr.  46 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) nodarbinātība, bezdarba līmenis, 

ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars, 

rādītāji par nepilna laika nodarbinātību un 

nostrādātās stundas; 

c) nodarbinātība un darbinieki, 

bezdarba līmenis, nepilnīgas 

nodarbinātības līmenis, iespējamā papildu 

darbaspēka līmenis, jauniešu bezdarba 

līmenis, NEET līmenis, ilgtermiņa 
bezdarba līmenis, ekonomiski aktīvo 

iedzīvotāju īpatsvars, rādītāji par nepilna 

laika nodarbinātību un nostrādātās stundas; 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) dzimumu līdztiesība darba tirgū; 

 

Grozījums Nr.  48 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – cb apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 cb) nevienlīdzība, nodarbinātu 

personu nabadzība un materiālā 

nenodrošinātība; 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) bruto ieguldījumi pamatlīdzekļos, 

ko finansē ar Savienības atbalstītām 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 

Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda, 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 

un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai programmām; 

e) bruto ieguldījumi pamatlīdzekļos, 

ko finansē ar Savienības atbalstītām 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 

Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda 

Plus, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai programmām; 
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