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GROZĪJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja iesniedz par jautājumu atbildīgajai Budžeta 

komitejai šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Rezolūcijas priekšlikums 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

Ea apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ea. tā kā ir izveidota saikne starp 

Savienības līdzekļu plānošanu un Eiropas 

pusgadu un attiecīgajiem konkrētai valstij 

adresētajiem ieteikumiem; tā kā 

Savienības līdzekļi ir paredzēti, lai 

sasniegtu LESD 174. pantā noteiktos 

mērķus nolūkā stiprināt Savienības 

ekonomisko, sociālo un teritoriālo 

kohēziju un mazināt dažādu reģionu 

attīstības līmeņa atšķirības; 

 

Grozījums Nr.  2 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. turklāt uzsver, cik svarīgi ir 

horizontālie principi, kuriem vajadzētu būt 

par pamatu DFS un visām saistītajām ES 

politikas jomām; šajā sakarā atkārtoti pauž 

savu nostāju, ka ES ir jāizpilda sava 

apņemšanās kļūt par līderi ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 

īstenošanā, un pauž nožēlu par to, ka DFS 

priekšlikumos trūkst skaidru un redzamu 

apņemšanos šajā sakarā; tādēļ prasa IAM 

iekļaut visās nākamās ES politikas jomās 

un iniciatīvās, kas ir paredzētas nākamajā 

DFS; turklāt uzsver — lai izpildītu ES 

saistības virzībā uz iekļaujošu Eiropu, 

būtiska nozīme ir dažādu diskriminācijas 

5. turklāt uzsver, cik svarīgi ir 

horizontālie principi, kuriem vajadzētu būt 

par pamatu DFS un visām saistītajām ES 

politikas jomām; šajā sakarā atkārtoti pauž 

savu nostāju, ka ES ir jāizpilda sava 

apņemšanās kļūt par līderi ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 

īstenošanā, un pauž nožēlu par to, ka DFS 

priekšlikumos trūkst skaidru un redzamu 

apņemšanos šajā sakarā; tādēļ prasa IAM 

iekļaut visās nākamās ES politikas jomās 

un iniciatīvās, kas ir paredzētas nākamajā 

DFS; turklāt uzsver — lai izpildītu ES 

saistības virzībā uz iekļaujošu Eiropu, ir 

svarīgi īstenot Eiropas sociālo tiesību 
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veidu, kā arī dzimumu nevienlīdzības un ar 

dzimumu saistītas vardarbības 

izskaušanai, un pauž nožēlu par to, ka ES 

politikas jomās nav iekļauti dzimumu un 

dzimumu līdztiesības aspekti, kā norādīts 

DFS priekšlikumos; uzsver arī savu 

nostāju, ka, ievērojot Parīzes nolīgumu, ar 

klimatu saistītie izdevumi salīdzinājumā ar 

pašreizējo DFS būtu ievērojami jāpalielina 

un tiem iespējami drīz (vēlākais — 

2027. gadā) būtu jāsasniedz 30 %; 

pīlāru, lai izveidotu noturīgu sociālu 

Eiropu, un izskaust dažādus 
diskriminācijas veidus, kā arī dzimumu 

nevienlīdzību un ar dzimumu saistītu 

vardarbību, un pauž nožēlu par to, ka ES 

politikas jomās nav iekļauti dzimumu un 

dzimumu līdztiesības aspekti, kā norādīts 

DFS priekšlikumos; uzsver arī savu 

nostāju, ka, ievērojot Parīzes nolīgumu, ar 

klimatu saistītie izdevumi salīdzinājumā ar 

pašreizējo DFS būtu ievērojami jāpalielina 

un tiem iespējami drīz (vēlākais — 

2027. gadā) būtu jāsasniedz 30 %; 

Grozījums Nr.  3 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. turklāt pauž iebildumus pret 

jebkādu svarīgāko ES politikas virzienu, 

piemēram, ES kohēzijas politikas un 

kopējās lauksaimniecības politikas (KLP), 

finansējuma līmeņa samazināšanu; īpaši 

iebilst pret jebkādu radikālu samazinājumu, 

kas negatīvi ietekmē šo politiku galveno 

raksturu un mērķus, piemēram, — pret 

ierosināto līdzekļu samazinājumu 

Kohēzijas fondam un Eiropas 

Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai; 

šajā sakarā iebilst pret priekšlikumu par 

Eiropas Sociālā fonda samazināšanu, 

neraugoties uz paplašināto darbības jomu 

un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas 

iekļaušanu tajā; 

4. turklāt pauž iebildumus pret 

jebkādu svarīgāko ES politikas virzienu, 

piemēram, ES kohēzijas politikas un 

kopējās lauksaimniecības politikas (KLP), 

finansējuma līmeņa samazināšanu; īpaši 

iebilst pret jebkādu radikālu samazinājumu, 

kas negatīvi ietekmē šo politiku galveno 

raksturu un mērķus, piemēram, — pret 

ierosināto līdzekļu samazinājumu 

Kohēzijas fondam un Eiropas 

Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai; 

šajā sakarā iebilst pret priekšlikumu par 

Eiropas Sociālā fonda Plus samazināšanu, 

neraugoties uz tā paplašināto darbības 

jomu un Jaunatnes nodarbinātības 

iniciatīvas, Eiropas atbalsta fonda 

vistrūcīgākajām personām, 

Nodarbinātības un sociālās inovācijas 

programmas un Veselības programmas 
iekļaušanu tajā; 

 

Grozījums Nr.  4 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5.a uzsver, ka būtu jāprecizē 

ierosinātā saikne starp struktūrfondu 

plānošanu, to politikas mērķiem un 

Eiropas pusgadu, jo īpaši konkrētām 

valstīm adresētajiem ieteikumiem, un būtu 

jāņem vērā vietējā un reģionālā 

dimensija; aicina izveidot efektīvus 

plānošanas mehānismus attiecībā uz ES 

fondiem, jo īpaši ESF+, ar kuriem 

Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi un 

tiesības tiktu īstenoti praksē, tostarp 

nodrošinot vērienīgus finanšu resursus, 

kā arī nepieciešamo sinerģiju starp 

Savienības fondiem; 

 

Grozījums Nr.  5 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkta vi) apakšpunkts  

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

vi) dubultot resursus jauniešu bezdarba 

problēmas risināšanai (pašreizējā 

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas 

programmā); 

vi) dubultot resursus jauniešu bezdarba 

problēmas risināšanai saskaņā ar ESF+ 

(pašreiz — Jaunatnes nodarbinātības 

iniciatīvas programmu), vienlaikus 

nodrošinot shēmas efektivitāti un 

pievienoto vērtību; 

 

Grozījums Nr.  6 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

Rezolūcijas priekšlikums 

15.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 15.a uzsver, ka ir jāpastiprina cīņa pret 

jauniešu bezdarbu; tomēr pauž bažas par 

to, ka Jaunatnes nodarbinātības 

iniciatīvas integrācija ESF+ varētu 

samazināt dalībvalstu saistību līmeni un 

to resursu līmeni, kas domāti tieši 

jauniešiem; 
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Grozījums Nr.  7 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

Rezolūcijas priekšlikums 

16.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 16.a uzsver nepieciešamību uzlabot 

Savienības instrumentus, lai risinātu trešo 

valstu valstspiederīgo sociālo iekļaušanu 

un integrāciju darba tirgū; aicina šajā 

nolūkā nodrošināt labāku sinerģiju starp 

Savienības līdzekļiem un atbilstošiem 

resursiem; uzsver, ka ir svarīgi risināt 

konkrētas ar migrāciju saistītās urbānas 

un vietējas problēmas, tostarp pilsētām, 

vietējām un reģionālām iestādēm, 

sociālajiem partneriem, 

sociālekonomiskiem dalībniekiem un 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 

kas izstrādā un īsteno projektus šajā jomā, 

atvieglojot piekļuvi finansējumam. 
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INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ 

Pieņemšanas datums 9.10.2018    

 


