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Grozījums Nr. 20
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā ANO Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām, kurai ES 
un tās dalībvalstis ir līgumslēdzējas puses,

Or. en

Grozījums Nr. 21
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Regulas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā ANO Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām, kurai ES 
un tās dalībvalstis ir līgumslēdzējas puses,

Or. en

Pamatojums

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām ir jāiekļauj ESF+ juridiskajā pamatā, jo ES 
un visas dalībvalstis to ir ratificējušas.

Grozījums Nr. 22
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miapetra 
Kumpula-Natri

Regulas priekšlikums
5.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Iestāžu kopīgo 
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proklamāciju par Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru (2017/C 428/09),

Or. en

Grozījums Nr. 23
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 
Miapetra Kumpula-Natri

Regulas priekšlikums
5.b atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā ANO Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām,

Or. en

Grozījums Nr. 24
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Miapetra Kumpula-Natri, Maria João Rodrigues

Regulas priekšlikums
5.c atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu,

Or. en

Grozījums Nr. 25
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile, Maria João Rodrigues

Regulas priekšlikums
5.d atsauce (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību 
konvenciju,

Or. en

Grozījums Nr. 26
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Regulas priekšlikums
-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Saskaņā ar LES 3. pantu 
Savienība iekšējā tirgus izveidē tiecas 
panākt īpaši konkurētspējīgu sociālo 
tirgus ekonomiku, kuras mērķis ir pilnīga 
nodarbinātība un sociālais progress; 
līdztiesības veicināšana starp sievietēm un 
vīriešiem, solidaritāte starp paaudzēm un 
bērna tiesību aizsardzība; kā arī sociālās 
izstumtības un diskriminācijas 
apkarošana. Saskaņā ar LESD 9. pantu 
Savienībai, nosakot un īstenojot savu 
politiku un darbības, ir jāņem vērā 
prasības, kas cita starpā saistītas ar 
augsta līmeņa nodarbinātības 
veicināšanu, atbilstīgas sociālās 
aizsardzības nodrošināšanu, sociālās 
atstumtības apkarošanu, kā arī ar 
izglītības, mācību un cilvēku veselības 
aizsardzības līmeņa paaugstināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija, reaģējot uz sociālajām 
problēmām Eiropā, 2017. gada 
17. novembrī kopīgi izsludināja Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru. Divdesmit pīlāra 
pamatprincipi ir strukturēti trijās 
kategorijās: vienādas iespējas un darba 
tirgus pieejamība, taisnīgi darba 
nosacījumi, sociālā aizsardzība un sociālā 
iekļaušana. Darbībās, kādas paredzēts veikt 
Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) 
ietvaros, būtu jāvadās pēc divdesmit 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
pamatprincipiem. Lai sekmētu Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra īstenošanu, ESF+ 
būtu jāatbalsta ieguldījums cilvēkos un 
sistēmās tādās politikas jomās kā 
nodarbinātība, izglītība un sociālā 
iekļaušana, tādējādi sekmējot ekonomisko, 
teritoriālo un sociālo kohēziju saskaņā ar 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 174. pantu.

(1) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija, reaģējot uz sociālajām 
problēmām Eiropā, 2017. gada 
17. novembrī kopīgi izsludināja Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru. Eiropas sociālo 
tiesību pīlārs nosaka dalībvalstu 
pienākumus attiecībā uz sociālo 
aizsardzību, sociālo iekļautību, 
pienācīgiem darba apstākļiem, vienādām 
iespējam un piekļuvi darba tirgum. 
Divdesmit pīlāra pamatprincipi ir 
strukturēti trijās kategorijās: vienādas 
iespējas un darba tirgus pieejamība, 
taisnīgi darba nosacījumi, sociālā 
aizsardzība un sociālā iekļaušana. 
Darbībās, kādas paredzēts veikt Eiropas 
Sociālā fonda Plus (ESF+) ietvaros, būtu 
jāvadās pēc divdesmit Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra pamatprincipiem. Lai 
sekmētu Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
īstenošanu, ESF+ būtu jāatbalsta 
ieguldījums cilvēkos un sistēmās tādās 
politikas jomās kā nodarbinātība, izglītība 
un sociālā iekļaušana, tādējādi sekmējot 
ekonomisko, teritoriālo un sociālo kohēziju 
saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 174. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Ulrike Trebesius

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija, reaģējot uz sociālajām 
problēmām Eiropā, 2017. gada 
17. novembrī kopīgi izsludināja Eiropas 

(1) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija, reaģējot uz sociālajām 
problēmām Eiropā, 2017. gada 
17. novembrī kopīgi izsludināja Eiropas 
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sociālo tiesību pīlāru. Divdesmit pīlāra 
pamatprincipi ir strukturēti trijās 
kategorijās: vienādas iespējas un darba 
tirgus pieejamība, taisnīgi darba 
nosacījumi, sociālā aizsardzība un sociālā 
iekļaušana. Darbībās, kādas paredzēts veikt 
Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) 
ietvaros, būtu jāvadās pēc divdesmit 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
pamatprincipiem. Lai sekmētu Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra īstenošanu, ESF+ 
būtu jāatbalsta ieguldījums cilvēkos un 
sistēmās tādās politikas jomās kā 
nodarbinātība, izglītība un sociālā 
iekļaušana, tādējādi sekmējot ekonomisko, 
teritoriālo un sociālo kohēziju saskaņā ar 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 174. pantu.

sociālo tiesību pīlāru. Eiropas sociālo 
tiesību pīlārs ir politisku nodomu 
deklarācija, nevis tiesisks regulējums. Lai 
sasniegtu Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
mērķus, Eiropas Sociālā fonda plus 
(ESF+) mērķiem jābūt balstītiem uz 
pašreizējā ES acquis juridiskā pamata un 
tie nedrīkst to pārsniegt. Divdesmit pīlāra 
pamatprincipi ir strukturēti trijās 
kategorijās: vienādas iespējas un darba 
tirgus pieejamība, taisnīgi darba 
nosacījumi, sociālā aizsardzība un sociālā 
iekļaušana. Darbībās, kādas paredzēts veikt 
Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) 
ietvaros, būtu jāvadās pēc divdesmit 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
pamatprincipiem. Lai sekmētu Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra īstenošanu, ESF+ 
būtu jāatbalsta ieguldījums cilvēkos un 
sistēmās tādās politikas jomās kā 
nodarbinātība, izglītība un sociālā 
iekļaušana, tādējādi sekmējot ekonomisko, 
teritoriālo un sociālo kohēziju saskaņā ar 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 174. pantu, vienlaikus ievērojot 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principus.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Elisabeth Morin-Chartier

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija, reaģējot uz sociālajām 
problēmām Eiropā, 2017. gada 
17. novembrī kopīgi izsludināja Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru. Divdesmit pīlāra 
pamatprincipi ir strukturēti trijās 
kategorijās: vienādas iespējas un darba 
tirgus pieejamība, taisnīgi darba 
nosacījumi, sociālā aizsardzība un sociālā 

(1) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija, reaģējot uz sociālajām 
problēmām Eiropā, 2017. gada 
17. novembrī kopīgi izsludināja Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru. Divdesmit pīlāra 
pamatprincipi ir strukturēti trijās 
kategorijās: vienādas iespējas un darba 
tirgus pieejamība, taisnīgi darba 
nosacījumi, sociālā aizsardzība un sociālā 
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iekļaušana. Darbībās, kādas paredzēts veikt 
Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) 
ietvaros, būtu jāvadās pēc divdesmit 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
pamatprincipiem. Lai sekmētu Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra īstenošanu, ESF+ 
būtu jāatbalsta ieguldījums cilvēkos un 
sistēmās tādās politikas jomās kā 
nodarbinātība, izglītība un sociālā 
iekļaušana, tādējādi sekmējot ekonomisko, 
teritoriālo un sociālo kohēziju saskaņā ar 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 174. pantu.

iekļaušana. Darbībās, kādas paredzēts veikt 
Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) 
ietvaros, būtu jāvadās pēc divdesmit 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
pamatprincipiem. Lai sekmētu Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra īstenošanu, ESF+ 
būtu jāatbalsta ieguldījums cilvēkos un 
sistēmās tādās politikas jomās kā 
nodarbinātība, izglītība un sociālā 
iekļaušana, tādējādi sekmējot ekonomisko, 
teritoriālo un sociālo kohēziju saskaņā ar 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 174. pantu. Visās darbībās 
saskaņā ar ESF+ būtu jāievēro Eiropas 
Savienības Pamattiesību harta.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Verónica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija, reaģējot uz sociālajām 
problēmām Eiropā, 2017. gada 
17. novembrī kopīgi izsludināja Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru. Divdesmit pīlāra 
pamatprincipi ir strukturēti trijās 
kategorijās: vienādas iespējas un darba 
tirgus pieejamība, taisnīgi darba 
nosacījumi, sociālā aizsardzība un sociālā 
iekļaušana. Darbībās, kādas paredzēts veikt 
Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) 
ietvaros, būtu jāvadās pēc divdesmit 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
pamatprincipiem. Lai sekmētu Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra īstenošanu, ESF+ 
būtu jāatbalsta ieguldījums cilvēkos un 
sistēmās tādās politikas jomās kā 
nodarbinātība, izglītība un sociālā 
iekļaušana, tādējādi sekmējot ekonomisko, 
teritoriālo un sociālo kohēziju saskaņā ar 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību 

(1) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija, reaģējot uz sociālajām 
problēmām Eiropā, 2017. gada 
17. novembrī kopīgi izsludināja Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru. Divdesmit pīlāra 
pamatprincipi ir strukturēti trijās 
kategorijās: vienādas iespējas un darba 
tirgus pieejamība, taisnīgi darba 
nosacījumi, sociālā aizsardzība un sociālā 
iekļaušana. Darbībās, kādas paredzēts veikt 
Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) 
ietvaros, būtu jāvadās pēc divdesmit 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
pamatprincipiem. Lai sekmētu Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra īstenošanu, ESF+
būtu jāatbalsta ieguldījums cilvēkos un 
sistēmās tādās politikas jomās kā 
nodarbinātība, izglītība un sociālā 
iekļaušana, tādējādi sekmējot ekonomisko, 
teritoriālo un sociālo kohēziju saskaņā ar 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
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(LESD) 174. pantu. (LESD) 174. un 175. pantu.

Or. es

Grozījums Nr. 31
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir sistēma, kurā nosaka 
dalībvalstu reformu prioritātes un 
uzrauga to īstenošanu. Atbalstot minētās 
reformu prioritātes, dalībvalstis izstrādā 
savu nacionālo daudzgadu ieguldījumu 
stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 
jāiesniedz kopā ar ikgadējām valstu 
reformu programmām, kas tādējādi dotu 
iespēju iezīmēt un koordinēt prioritāros 
investīciju projektus, kuri atbalstāmi ar 
valsts un/vai Savienības finansējumu. 
Turklāt tām būtu jāpalīdz Savienības 
finansējumu izmantot saskaņoti, lai 
maksimāli palielinātu pievienoto vērtību 
finansiālajam atbalstam galvenokārt no 
Savienības programmām, ko attiecīgā 
gadījumā atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas 
Sociālais fonds Plus, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds, Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 
Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcija 
un InvestEU.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Eiropas pusgads veicina pārvaldības modeli, kas absolūti nav pārredzams, nav demokrātisks 
un ar kuru nav ievērots subsidiaritātes princips.
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Grozījums Nr. 32
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir sistēma, kurā nosaka 
dalībvalstu reformu prioritātes un 
uzrauga to īstenošanu. Atbalstot minētās 
reformu prioritātes, dalībvalstis izstrādā 
savu nacionālo daudzgadu ieguldījumu 
stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 
jāiesniedz kopā ar ikgadējām valstu 
reformu programmām, kas tādējādi dotu 
iespēju iezīmēt un koordinēt prioritāros 
investīciju projektus, kuri atbalstāmi ar 
valsts un/vai Savienības finansējumu.
Turklāt tām būtu jāpalīdz Savienības 
finansējumu izmantot saskaņoti, lai 
maksimāli palielinātu pievienoto vērtību 
finansiālajam atbalstam galvenokārt no 
Savienības programmām, ko attiecīgā 
gadījumā atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas 
Sociālais fonds Plus, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds, Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai,
Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcija 
un InvestEU.

(2) Savienības līmenī LESD 151. pants 
un tiesības, kas paredzētas pārskatītajā 
Eiropas Sociālajā hartā (ETS Nr. 163) 
nosaka Savienības un dalībvalstu
stratēģiju sistēmu, īstenojot ESF+. Turklāt 
tām būtu jāpalīdz Savienības finansējumu 
izmantot saskaņoti, lai maksimāli 
palielinātu sociālo vērtību finansiālajam 
atbalstam galvenokārt no Savienības 
programmām, ko attiecīgā gadījumā 
atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds un Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 

(2) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
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pusgads ir sistēma, kurā nosaka dalībvalstu 
reformu prioritātes un uzrauga to 
īstenošanu. Atbalstot minētās reformu 
prioritātes, dalībvalstis izstrādā savu 
nacionālo daudzgadu ieguldījumu 
stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 
jāiesniedz kopā ar ikgadējām valstu 
reformu programmām, kas tādējādi dotu 
iespēju iezīmēt un koordinēt prioritāros 
investīciju projektus, kuri atbalstāmi ar 
valsts un/vai Savienības finansējumu. 
Turklāt tām būtu jāpalīdz Savienības 
finansējumu izmantot saskaņoti, lai 
maksimāli palielinātu pievienoto vērtību 
finansiālajam atbalstam galvenokārt no 
Savienības programmām, ko attiecīgā 
gadījumā atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas 
Sociālais fonds Plus, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds, Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 
Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcija 
un InvestEU.

pusgads ir sistēma, kurā nosaka dalībvalstu 
reformu prioritātes un uzrauga to 
īstenošanu. Atbalstot minētās reformu 
prioritātes, dalībvalstis izstrādā savu 
nacionālo daudzgadu ieguldījumu 
stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 
jāizstrādā partnerībā starp valstu, 
reģionālajām un vietējām iestādēm, 
ietverot dzimumu perspektīvu, un 
jāiesniedz kopā ar ikgadējām valstu 
reformu programmām, kas tādējādi dotu 
iespēju iezīmēt un koordinēt prioritāros 
investīciju projektus, kuri atbalstāmi ar 
valsts un/vai Savienības finansējumu. 
Turklāt tām būtu jāpalīdz Savienības 
finansējumu izmantot saskaņoti, lai 
maksimāli palielinātu pievienoto vērtību 
finansiālajam atbalstam galvenokārt no 
Savienības programmām, ko attiecīgā 
gadījumā atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas 
Sociālais fonds Plus, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds, Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 
Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcija 
un InvestEU.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Javi López

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir sistēma, kurā nosaka dalībvalstu 
reformu prioritātes un uzrauga to 
īstenošanu. Atbalstot minētās reformu 
prioritātes, dalībvalstis izstrādā savu 
nacionālo daudzgadu ieguldījumu 
stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 
jāiesniedz kopā ar ikgadējām valstu 
reformu programmām, kas tādējādi dotu 

(2) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir sistēma, kurā nosaka dalībvalstu 
reformu prioritātes un uzrauga to 
īstenošanu. Atbalstot minētās reformu 
prioritātes, dalībvalstis izstrādā savu 
nacionālo daudzgadu ieguldījumu 
stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 
jāiesniedz kopā ar ikgadējām valstu 
reformu programmām, kas izstrādātas, 
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iespēju iezīmēt un koordinēt prioritāros 
investīciju projektus, kuri atbalstāmi ar 
valsts un/vai Savienības finansējumu. 
Turklāt tām būtu jāpalīdz Savienības 
finansējumu izmantot saskaņoti, lai 
maksimāli palielinātu pievienoto vērtību 
finansiālajam atbalstam galvenokārt no 
Savienības programmām, ko attiecīgā 
gadījumā atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas 
Sociālais fonds Plus, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds, Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 
Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcija 
un InvestEU.

pienācīgi piedaloties vietējām un 
reģionālajām iestādēm un citiem 
atbilstošiem dalībniekiem un tādējādi dotu 
iespēju iezīmēt un koordinēt prioritāros 
investīciju projektus, kuri atbalstāmi ar 
valsts un/vai Savienības finansējumu. 
Turklāt tām būtu jāpalīdz Savienības 
finansējumu izmantot saskaņoti, lai 
maksimāli palielinātu pievienoto vērtību 
finansiālajam atbalstam galvenokārt no 
Savienības programmām, ko attiecīgā 
gadījumā atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas 
Sociālais fonds Plus, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds, Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 
Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcija 
un InvestEU.

Or. es

Grozījums Nr. 35
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir sistēma, kurā nosaka dalībvalstu 
reformu prioritātes un uzrauga to 
īstenošanu. Atbalstot minētās reformu 
prioritātes, dalībvalstis izstrādā savu 
nacionālo daudzgadu ieguldījumu 
stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 
jāiesniedz kopā ar ikgadējām valstu 
reformu programmām, kas tādējādi dotu 
iespēju iezīmēt un koordinēt prioritāros 
investīciju projektus, kuri atbalstāmi ar 
valsts un/vai Savienības finansējumu. 
Turklāt tām būtu jāpalīdz Savienības 
finansējumu izmantot saskaņoti, lai 
maksimāli palielinātu pievienoto vērtību 

(2) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir sistēma, kurā nosaka dalībvalstu 
reformu prioritātes un uzrauga to 
īstenošanu. Atbalstot minētās reformu 
prioritātes, dalībvalstis izstrādā savu 
nacionālo daudzgadu ieguldījumu 
stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 
jāizstrādā partnerībā starp valstu, 
reģionālajām un vietējām iestādēm un 
jāiesniedz kopā ar ikgadējām valstu 
reformu programmām, kas tādējādi dotu 
iespēju iezīmēt un koordinēt prioritāros 
investīciju projektus, kuri atbalstāmi ar 
valsts un/vai Savienības finansējumu. 
Turklāt tām būtu jāpalīdz Savienības 
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finansiālajam atbalstam galvenokārt no 
Savienības programmām, ko attiecīgā 
gadījumā atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas 
Sociālais fonds Plus, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds, Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 
Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcija 
un InvestEU.

finansējumu izmantot saskaņoti, lai 
maksimāli palielinātu pievienoto vērtību 
finansiālajam atbalstam galvenokārt no 
Savienības programmām, ko attiecīgā 
gadījumā atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas 
Sociālais fonds Plus, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds, Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 
Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcija 
un InvestEU.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López, Maria João Rodrigues

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) 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 līmeņa 
problēmu risināšanai. Padome pauda 
gandarījumu par Komisijas 2016. gada 
22. novembra paziņojumu "Turpmākie 
pasākumi ilgtspējīgai Eiropas nākotnei", 
kas bija pirmā virzība uz to, lai 
ilgtspējīgas attīstības mērķus un 
ilgtspējīgu attīstību kā būtisku 
pamatprincipu iekļautu visos Savienības 
politikas virzienos, tostarp izmantojot 
savas budžeta programmas. ESF+ būtu 
galvenokārt jāveicina ilgtspējīgas 
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attīstības mērķu īstenošana, uz pusi 
samazinot relatīvo nabadzību un izskaužot 
galējas nabadzības veidus (1. mērķis), 
laba veselība un labklājība (3. mērķis),
kvalitatīva un iekļaujoša izglītība 
(4. mērķis), dzimumu līdztiesības 
veicināšana (5. mērķis), noturīgas, 
iekļaujošas un ilgtspējīgas izaugsmes, 
pilnīgas un produktīvas nodarbinātības 
un pienācīga darba visiem sekmēšana 
(8. mērķis), kā arī nevienlīdzības 
samazināšana (10. mērķis).

Or. en

Grozījums Nr. 37
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Padome [....] pieņēma pārskatītas 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes, kas attiecīgo tekstu 
saskaņo ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principiem, lai tādējādi uzlabotu Eiropas 
konkurētspēju un veidotu to par labāku 
vietu investīciju veikšanai, darbvietu
izveidei un sociālās kohēzijas 
stiprināšanai. Lai nodrošinātu pilnīgu 
ESF+ pielāgošanu minētajās 
pamatnostādnes izklāstītajiem mērķiem, jo 
īpaši attiecībā uz nodarbinātību, izglītību, 
apmācību un cīņu ar sociālo atstumtību, 
nabadzību un diskrimināciju, ESF+ būtu 
jāsniedz atbalsts dalībvalstīm, ņemot vērā 
attiecīgās integrētās pamatnostādnes un 
konkrētos attiecīgajai valstij paredzētos 
ieteikumus, kas pieņemti saskaņā ar 
LESD 121. panta 2. punktu un 148. panta 
4. punktu, kā arī attiecīgā gadījumā valsts 
līmenī – valstu reformu programmas, kas 
pamatojas uz valstu stratēģijām. Turklāt 
ESF+ būtu jāveicina Savienības galveno 
iniciatīvu un darbību īstenošanas attiecīgie 

(3) Lai nodrošinātu pilnīgu ESF+ 
pielāgošanu Savienības mērķiem attiecībā 
uz nodarbinātību, izglītību, apmācību un 
cīņu ar sociālo atstumtību, nabadzību un 
diskrimināciju, ESF+ būtu jāsniedz atbalsts 
dalībvalstīm un jāveicina Savienības 
galveno iniciatīvu un darbību īstenošanas 
attiecīgie aspekti, jo īpaši "Jaunu prasmju 
programma Eiropai", Eiropas izglītības 
telpa un Rīcības plāns trešo valstu 
valstspiederīgo integrēšanai, attiecīgie 
Padomes ieteikumi un citas iniciatīvas, 
piemēram, "Garantija jauniešiem", 
"Prasmju pilnveides ceļi" un ilgstošo 
bezdarbnieku integrēšana.
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aspekti, jo īpaši “Jaunu prasmju 
programma Eiropai” un Eiropas izglītības 
telpa, attiecīgie Padomes ieteikumi un citas 
iniciatīvas, piemēram, “Garantija 
jauniešiem”, “Prasmju pilnveides ceļi” un 
ilgstošo bezdarbnieku integrēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Padome [....] pieņēma pārskatītas 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes, kas attiecīgo tekstu 
saskaņo ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principiem, lai tādējādi uzlabotu Eiropas 
konkurētspēju un veidotu to par labāku 
vietu investīciju veikšanai, darbvietu
izveidei un sociālās kohēzijas stiprināšanai. 
Lai nodrošinātu pilnīgu ESF+ pielāgošanu 
minētajās pamatnostādnes izklāstītajiem 
mērķiem, jo īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, izglītību, apmācību un cīņu 
ar sociālo atstumtību, nabadzību un 
diskrimināciju, ESF+ būtu jāsniedz atbalsts 
dalībvalstīm, ņemot vērā attiecīgās 
integrētās pamatnostādnes un konkrētos 
attiecīgajai valstij paredzētos ieteikumus, 
kas pieņemti saskaņā ar LESD 121. panta 
2. punktu un 148. panta 4. punktu, kā arī 
attiecīgā gadījumā valsts līmenī – valstu 
reformu programmas, kas pamatojas uz 
valstu stratēģijām. Turklāt ESF+ būtu 
jāveicina Savienības galveno iniciatīvu un 
darbību īstenošanas attiecīgie aspekti, jo 
īpaši “Jaunu prasmju programma Eiropai” 
un Eiropas izglītības telpa, attiecīgie 
Padomes ieteikumi un citas iniciatīvas, 
piemēram, “Garantija jauniešiem”, 
“Prasmju pilnveides ceļi” un ilgstošo 

(3) Padome [....] pieņēma pārskatītas 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes, kas attiecīgo tekstu 
saskaņo ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principiem, lai tādējādi uzlabotu Eiropas 
konkurētspēju un veidotu to par labāku 
vietu investīciju veikšanai, darbvietu 
izveidei un sociālās kohēzijas stiprināšanai. 
Lai nodrošinātu pilnīgu ESF+ pielāgošanu 
minētajās pamatnostādnes izklāstītajiem 
mērķiem, jo īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, izglītību, apmācību un cīņu 
ar sociālo atstumtību, nabadzību un 
diskrimināciju, ESF+ būtu jāsniedz atbalsts 
dalībvalstīm, ņemot vērā attiecīgās 
integrētās pamatnostādnes. Turklāt ESF+ 
būtu jāveicina Savienības galveno 
iniciatīvu un darbību īstenošanas attiecīgie 
aspekti, jo īpaši "Jaunu prasmju 
programma Eiropai" un Eiropas izglītības 
telpa, attiecīgie Padomes ieteikumi un citas 
iniciatīvas, piemēram, "Garantija 
jauniešiem", "Prasmju pilnveides ceļi" un 
ilgstošo bezdarbnieku integrēšana.
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bezdarbnieku integrēšana.

Or. it

Grozījums Nr. 39
Claude Rolin

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Padome [....] pieņēma pārskatītas 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes, kas attiecīgo tekstu 
saskaņo ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principiem, lai tādējādi uzlabotu Eiropas 
konkurētspēju un veidotu to par labāku 
vietu investīciju veikšanai, darbvietu 
izveidei un sociālās kohēzijas stiprināšanai. 
Lai nodrošinātu pilnīgu ESF+ pielāgošanu 
minētajās pamatnostādnes izklāstītajiem 
mērķiem, jo īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, izglītību, apmācību un cīņu 
ar sociālo atstumtību, nabadzību un 
diskrimināciju, ESF+ būtu jāsniedz atbalsts 
dalībvalstīm, ņemot vērā attiecīgās 
integrētās pamatnostādnes un konkrētos 
attiecīgajai valstij paredzētos ieteikumus, 
kas pieņemti saskaņā ar LESD 121. panta 
2. punktu un 148. panta 4. punktu, kā arī 
attiecīgā gadījumā valsts līmenī – valstu 
reformu programmas, kas pamatojas uz 
valstu stratēģijām. Turklāt ESF+ būtu 
jāveicina Savienības galveno iniciatīvu un 
darbību īstenošanas attiecīgie aspekti, jo 
īpaši “Jaunu prasmju programma Eiropai” 
un Eiropas izglītības telpa, attiecīgie 
Padomes ieteikumi un citas iniciatīvas, 
piemēram, “Garantija jauniešiem”, 
“Prasmju pilnveides ceļi” un ilgstošo 
bezdarbnieku integrēšana.

(3) Padome [....] pieņēma pārskatītas 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes, kas attiecīgo tekstu 
saskaņo ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principiem, lai tādējādi uzlabotu Eiropas 
konkurētspēju un veidotu to par labāku 
vietu investīciju veikšanai, darbvietu 
izveidei un sociālās kohēzijas stiprināšanai. 
Lai nodrošinātu pilnīgu ESF+ pielāgošanu 
minētajās pamatnostādnes izklāstītajiem 
mērķiem, jo īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, izglītību, apmācību un cīņu 
ar sociālo atstumtību, nabadzību un 
diskrimināciju, ESF+ būtu jāsniedz atbalsts 
dalībvalstīm, ņemot vērā attiecīgās 
integrētās pamatnostādnes. Turklāt ESF+ 
būtu jāveicina Savienības galveno 
iniciatīvu un darbību īstenošanas attiecīgie 
aspekti, jo īpaši "Jaunu prasmju 
programma Eiropai" un Eiropas izglītības 
telpa, attiecīgie Padomes ieteikumi un citas 
iniciatīvas, piemēram, "Garantija 
jauniešiem", "Prasmju pilnveides ceļi" un 
ilgstošo bezdarbnieku integrēšana.

Or. fr
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Grozījums Nr. 40
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Maria João Rodrigues

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Padome [....] pieņēma pārskatītas 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes, kas attiecīgo tekstu
saskaņo ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principiem, lai tādējādi uzlabotu Eiropas 
konkurētspēju un veidotu to par labāku 
vietu investīciju veikšanai, darbvietu 
izveidei un sociālās kohēzijas 
stiprināšanai. Lai nodrošinātu pilnīgu 
ESF+ pielāgošanu minētajās 
pamatnostādnes izklāstītajiem mērķiem, jo 
īpaši attiecībā uz nodarbinātību, izglītību, 
apmācību un cīņu ar sociālo atstumtību, 
nabadzību un diskrimināciju, ESF+ būtu 
jāsniedz atbalsts dalībvalstīm, ņemot vērā 
attiecīgās integrētās pamatnostādnes un
konkrētos attiecīgajai valstij paredzētos 
ieteikumus, kas pieņemti saskaņā ar LESD 
121. panta 2. punktu un 148. panta 
4. punktu, kā arī attiecīgā gadījumā valsts 
līmenī – valstu reformu programmas, kas 
pamatojas uz valstu stratēģijām. Turklāt 
ESF+ būtu jāveicina Savienības galveno 
iniciatīvu un darbību īstenošanas attiecīgie 
aspekti, jo īpaši “Jaunu prasmju 
programma Eiropai” un Eiropas izglītības 
telpa, attiecīgie Padomes ieteikumi un citas 
iniciatīvas, piemēram, “Garantija 
jauniešiem”, “Prasmju pilnveides ceļi” un
ilgstošo bezdarbnieku integrēšana.

(3) Pamatnostādnes dalībvalstu 
nodarbinātības politikai, ko pieņēmusi 
Padome saskaņā ar 148. panta 2. punktu, 
proti, palielināt pieprasījumu pēc 
darbaspēka, stiprināt darbaspēka 
piedāvājumu, piekļuve darba tirgum, 
prasmes un kompetences, darba tirgu 
funkcionēšanas un sociālā dialoga 
efektivitātes uzlabošana un vienādu 
iespēju visiem veicināšana, sekmējot 
sociālo iekļautību un apkarojot 
nabadzību, kopā ar plašām saskaņā ar 
121. panta 2. punktu pieņemtajām 
ekonomikas pamatnostādnēm veido daļu 
no integrētajām pamatnostādnēm, kas ir 
stratēģijas "Eiropa 2020" pamatā.
Padome [....] pieņēma pārskatītas 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes, kas tās saskaņo ar Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra principiem, lai 
stimulētu darbvietu izveidi un atvieglotu 
sociālo kohēziju, tādējādi uzlabojot
Eiropas konkurētspēju un veidotu 
Savienību par labāku vietu investīciju 
veikšanai. Lai nodrošinātu pilnīgu ESF+ 
pielāgošanu pamatnostādņu mērķiem
attiecībā uz nodarbinātības politiku, 
dalībvalstīm būtu jāplāno ESF+ atbalsts, 
ņemot vērā šīs pamatnostādnes, kuras uz 
tām attiecas, kā arī konkrētos attiecīgajai 
valstij paredzētos ieteikumus, kas pieņemti 
saskaņā ar LESD 148. panta 4. punktu, un
valsts līmenī — valstu reformu 
programmas, kas pamatojas uz valstu 
stratēģijām, nodarbinātības un sociālie 
aspekti. Turklāt ESF+ būtu jāveicina 
Savienības galveno iniciatīvu un darbību 
īstenošanas attiecīgie aspekti, jo īpaši 
"Jaunu prasmju programma Eiropai" un 
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Eiropas izglītības telpa, "Garantija 
jauniešiem" un citi attiecīgie Padomes 
ieteikumi un citas iniciatīvas, piemēram, 
"Ieguldīšana bērnos: trūkuma apburtā 
loka pārraušana", "Prasmju pilnveides 
ceļi", ilgstošo bezdarbnieku integrēšana, 
kvalitatīva stažēšanās un māceklības 
sistēma un rīcības plāns trešo valstu 
valstspiederīgo integrēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Padome [....] pieņēma pārskatītas 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes, kas attiecīgo tekstu 
saskaņo ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principiem, lai tādējādi uzlabotu Eiropas 
konkurētspēju un veidotu to par labāku 
vietu investīciju veikšanai, darbvietu 
izveidei un sociālās kohēzijas stiprināšanai. 
Lai nodrošinātu pilnīgu ESF+ pielāgošanu 
minētajās pamatnostādnes izklāstītajiem 
mērķiem, jo īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, izglītību, apmācību un cīņu 
ar sociālo atstumtību, nabadzību un 
diskrimināciju, ESF+ būtu jāsniedz atbalsts 
dalībvalstīm, ņemot vērā attiecīgās 
integrētās pamatnostādnes un konkrētos 
attiecīgajai valstij paredzētos ieteikumus, 
kas pieņemti saskaņā ar LESD 121. panta 
2. punktu un 148. panta 4. punktu, kā arī 
attiecīgā gadījumā valsts līmenī – valstu 
reformu programmas, kas pamatojas uz 
valstu stratēģijām. Turklāt ESF+ būtu 
jāveicina Savienības galveno iniciatīvu un 
darbību īstenošanas attiecīgie aspekti, jo 
īpaši “Jaunu prasmju programma Eiropai” 
un Eiropas izglītības telpa, attiecīgie 

(3) Padome [....] pieņēma pārskatītas 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes, kas attiecīgo tekstu 
saskaņo ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principiem, lai tādējādi uzlabotu Eiropas 
konkurētspēju un veidotu to par labāku 
vietu investīciju veikšanai, darbvietu
izveidei un sociālās kohēzijas stiprināšanai. 
Lai nodrošinātu pilnīgu ESF+ pielāgošanu 
minētajās pamatnostādnes izklāstītajiem 
mērķiem, jo īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, izglītību, apmācību un cīņu 
ar sociālo atstumtību, nabadzību un 
diskrimināciju, ESF+ būtu jāsniedz atbalsts 
dalībvalstīm, ņemot vērā attiecīgās 
integrētās pamatnostādnes un konkrētos 
attiecīgajai valstij paredzētos ieteikumus, 
kas pieņemti saskaņā ar LESD 121. panta 
2. punktu un 148. panta 4. punktu, kā arī 
attiecīgā gadījumā valsts līmenī — valstu 
reformu programmas, kas pamatojas uz 
valstu stratēģijām. Turklāt ESF+ būtu 
jāveicina Savienības galveno iniciatīvu un 
darbību īstenošanas attiecīgie aspekti, jo 
īpaši "Jaunu prasmju programma Eiropai",
Eiropas izglītības telpa un rīcības plāns
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Padomes ieteikumi un citas iniciatīvas, 
piemēram, “Garantija jauniešiem”, 
“Prasmju pilnveides ceļi” un ilgstošo 
bezdarbnieku integrēšana.

trešo valstu valstspiederīgo integrēšanai, 
attiecīgie Padomes ieteikumi un citas 
iniciatīvas, piemēram, "Garantija 
jauniešiem", "Prasmju pilnveides ceļi" un 
ilgstošo bezdarbnieku integrēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 43
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan
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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+ veicina ilgtspējīgas attīstības mērķu 
īstenošana, lai uz pusi samazinātu relatīvo 
nabadzību un izskaustu galējas 
nabadzības veidus (1. mērķis), kvalitatīva 
un iekļaujoša izglītība (4. mērķis), 
dzimumu līdztiesības veicināšana 
(5. mērķis), noturīgas, iekļaujošas un 
ilgtspējīgas izaugsmes, pilnīgas un 
produktīvas nodarbinātības un pienācīga 
darba visiem sekmēšana (8. mērķis), kā 
arī nevienlīdzības samazināšana 
(10. mērķis).

Or. en

Grozījums Nr. 44
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā
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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+ var dot īpašu 
ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu 
īstenošanā, uz pusi samazinot relatīvo 
nabadzību un izskaužot galējas 
nabadzības veidus (1. mērķis), kvalitatīva 
un iekļaujoša izglītība (4. mērķis), 
dzimumu līdztiesības veicināšana 
(5. mērķis), noturīgas, iekļaujošas un 
ilgtspējīgas izaugsmes, pilnīgas un 
produktīvas nodarbinātības un pienācīga 
darba visiem sekmēšana (8. mērķis), 
nevienlīdzības samazināšana (10. mērķis), 
kā arī Parīzes nolīgums.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Elena Gentile

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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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+ var veicināt 
ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu, 
izskaužot galējas nabadzības veidus 
(1. mērķis), nodrošinot kvalitatīvu un 
iekļaujošu izglītību (4. mērķis), sekmējot 
dzimumu līdztiesību (5. mērķis) un cita 
starpā samazinot nevienlīdzību 
(10. mērķis).

Or. en

Grozījums Nr. 46
Edouard Martin

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Savienība 2015. gadā atbalstīja 
Parīzes nolīguma mērķus un 2018. gadā 
pieņēma jaunus noteikumus par 
enerģētikas savienības pārvaldību kā 
pirmo virzību šā nolīguma īstenošanā. 
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Noteikumi par enerģētikas savienības 
pārvaldību ir juridiski saistošs satvars ar 
valstu un Eiropas enerģētikas un klimata 
mērķiem saistīto pasākumu noteikšanai 
visā politiskajā spektrā, lai panāktu 
sociāli pieņemamu un taisnīgu pāreju uz 
ilgtspējīgu mazoglekļa ekonomiku, ņemot 
vērā iedzīvotājus un reģionos, kas tiktu 
iesaistīti šajā pārejā, lai nelabvēlīgi 
netiktu ietekmētas vietējās un kolektīvās 
prasmes un labklājības līmenis ar mērķi 
saglabāt pievienotās vērtības teritoriālo 
radīšanu. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai jo īpaši būtu jāiet rokrokā 
ar ilgtspējīgu, vietēju darbvietu izveidi un 
tai būtu jāuzlabo sabiedrības veselība. 
Enerģētikas savienības pārvaldības 
noteikumi paredz pieņemt integrētus 
valstu klimata un enerģētikas plānus, 
pamatojoties uz plašu apspriešanos cita 
starpā ar sociālajiem partneriem un 
pilsonisko sabiedrību (tām pašām 
ieinteresētajām personām, kuras jau ir 
iesaistītas ESF pārvaldībā) un pieņemt 
ieteikumus dalībvalstīm, lai sasniegtu ES 
saskaņotos mērķus. Klimata un 
enerģētikas satvars ir svarīgs kā 
ekonomikas politikas koordinācijas 
Eiropas pusgads, un tam būtu jākalpo uz 
vienlīdzīga pamata un saskaņotā veidā ar 
ekonomikas politikas koordinācijas 
Eiropas pusgadu, lai izmantotu 
Savienības finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Savienībai un tās dalībvalstīm, 
ņemot vērā Eiropas Sociālo hartu, kas 
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parakstīta Turīnā 1961. gada 18. oktobrī, 
savos mērķos vajadzētu iekļaut 
nodarbinātības veicināšanu, uzlabotus 
dzīves un darba apstākļus nolūkā panākt 
ilgstošu augstu nodarbinātības līmeni un 
izstumtības apkarošanu saskaņā ar LESD 
151. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, migrācijas plūsmu 
pārvaldība un arvien pieaugošie drošības 
draudi, pāreja uz tīru enerģiju, tehnoloģiju 
attīstība un strauji novecojošs darbaspēks, 
kā arī arvien lielāks prasmju un darbaspēka 
trūkums atsevišķās nozarēs un reģionos, jo 
īpaši MVU. Ņemot vērā mainīgo situāciju 
darba tirgū, Savienībai vajadzētu būt 
gatavai pašreizējām un turpmākajām
problēmām, veidot ieguldījumus attiecīgās 
prasmēs, veicinot iekļaujošāku izaugsmi
un uzlabojot nodarbinātības un sociālo
politiku, tostarp saistībā ar darbaspēka 
mobilitāti.

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija un dematerializācija, kas 
izraisa migrācijas plūsmu pieaugumu,
arvien pieaugošie drošības draudi, pāreja 
uz tīru enerģiju, tehnoloģiju attīstība, 
dzimstības samazināšanās un strauji 
novecojošs darbaspēks, kā arī arvien 
lielāks prasmju un darbaspēka trūkums 
atsevišķās nozarēs un reģionos, jo īpaši 
MVU. Ņemot vērā mainīgo situāciju darba 
tirgū un jaunās problēmas, kas saistītas ar 
nodarbinātības aizsardzību, ir jāveic 
ieguldījumi attiecīgās prasmēs, izaugsmē, 
sociālajā un nodarbinātības politikā.

Or. it

Grozījums Nr. 49
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, migrācijas plūsmu pārvaldība 
un arvien pieaugošie drošības draudi, 
pāreja uz tīru enerģiju, tehnoloģiju attīstība 
un strauji novecojošs darbaspēks, kā arī 
arvien lielāks prasmju un darbaspēka 
trūkums atsevišķās nozarēs un reģionos, jo 
īpaši MVU. Ņemot vērā mainīgo situāciju 
darba tirgū, Savienībai vajadzētu būt 
gatavai pašreizējām un turpmākajām 
problēmām, veidot ieguldījumus attiecīgās
prasmēs, veicinot iekļaujošāku izaugsmi
un uzlabojot nodarbinātības un sociālo 
politiku, tostarp saistībā ar darbaspēka 
mobilitāti.

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi sociālā 
nevienlīdzība, ekonomikas globalizācija, 
migrācijas plūsmu pārvaldība un saistītās 
iekļautības problēmas, pāreja uz tīru 
enerģiju, tehnoloģiju attīstība, 
demogrāfiskās problēmas, nevienlīdzīga 
piekļuve izglītībai un sociālajai 
aizsardzībai, nelīdzsvarots aprūpes 
pienākumu sadalījums, strauji novecojošs 
darbaspēks, nodarbinātības iespēju 
trūkums, kā arī arvien lielāks prasmju un 
darbaspēka trūkums atsevišķās nozarēs un 
reģionos, jo īpaši MVU. Ņemot vērā 
mainīgo situāciju darba tirgū, Savienībai 
vajadzētu būt gatavai pašreizējām un 
turpmākajām problēmām, iesaistoties 
taisnīgā pārejā, veicot ieguldījumus 
kvalitatīvā un iekļaujošā izglītībā un 
apmācībā, mūžizglītībā un prasmēs, 
veicinot iekļaujošākus darba tirgus un 
uzlabojot nodarbinātības, izglītības un 
sociālo politiku, tostarp saistībā ar 
darbaspēka mobilitāti, un cīnoties pret 
dzimumu nevienlīdzību un sieviešu 
diskrimināciju.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, migrācijas plūsmu
pārvaldība un arvien pieaugošie drošības 
draudi, pāreja uz tīru enerģiju, tehnoloģiju 
attīstība un strauji novecojošs darbaspēks, 
kā arī arvien lielāks prasmju un darbaspēka 

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, stingras taupības politikas 
ietekme, migrācijas pārvaldība, pāreja uz 
tīru enerģiju, tehnoloģiju attīstība un strauji 
novecojošs darbaspēks, kā arī arvien 
lielāks prasmju un darbaspēka trūkums 
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trūkums atsevišķās nozarēs un reģionos, jo 
īpaši MVU. Ņemot vērā mainīgo situāciju 
darba tirgū, Savienībai vajadzētu būt 
gatavai pašreizējām un turpmākajām 
problēmām, veidot ieguldījumus attiecīgās 
prasmēs, veicinot iekļaujošāku izaugsmi 
un uzlabojot nodarbinātības un sociālo 
politiku, tostarp saistībā ar darbaspēka 
mobilitāti.

atsevišķās nozarēs un reģionos. Ņemot 
vērā mainīgo situāciju darba tirgū, 
Savienībai vajadzētu būt gatavai 
pašreizējām un turpmākajām problēmām, 
veicot ieguldījumus attiecīgās prasmēs, 
veicinot iekļaujošu izaugsmi un uzlabojot 
nodarbinātības un sociālo politiku, tostarp 
saistībā ar darbaspēka mobilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, migrācijas plūsmu pārvaldība 
un arvien pieaugošie drošības draudi, 
pāreja uz tīru enerģiju, tehnoloģiju attīstība 
un strauji novecojošs darbaspēks, kā arī 
arvien lielāks prasmju un darbaspēka 
trūkums atsevišķās nozarēs un reģionos, jo 
īpaši MVU. Ņemot vērā mainīgo situāciju 
darba tirgū, Savienībai vajadzētu būt 
gatavai pašreizējām un turpmākajām 
problēmām, veidot ieguldījumus attiecīgās 
prasmēs, veicinot iekļaujošāku izaugsmi un 
uzlabojot nodarbinātības un sociālo 
politiku, tostarp saistībā ar darbaspēka 
mobilitāti.

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, migrācijas plūsmu 
pārvaldība, taisnīga pāreja uz tīru enerģiju, 
tehnoloģiju attīstība, demogrāfiskā 
lejupslīde un strauji novecojošs 
darbaspēks, kā arī arvien lielāks prasmju 
trūkums un darbaspēka trūkums atsevišķās 
nozarēs un reģionos, jo īpaši MVU. Ņemot 
vērā mainīgo situāciju darba tirgū, 
Savienībai vajadzētu būt gatavai 
pašreizējām un turpmākajām problēmām, 
veicot ieguldījumus attiecīgās prasmēs, 
veicinot iekļaujošāku izaugsmi un 
uzlabojot izglītību un apmācību,
nodarbinātības un sociālo politiku, tostarp 
saistībā ar darbaspēka mobilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Claude Rolin
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Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, migrācijas plūsmu pārvaldība 
un arvien pieaugošie drošības draudi, 
pāreja uz tīru enerģiju, tehnoloģiju attīstība 
un strauji novecojošs darbaspēks, kā arī 
arvien lielāks prasmju un darbaspēka 
trūkums atsevišķās nozarēs un reģionos, jo 
īpaši MVU. Ņemot vērā mainīgo situāciju 
darba tirgū, Savienībai vajadzētu būt 
gatavai pašreizējām un turpmākajām 
problēmām, veidot ieguldījumus attiecīgās 
prasmēs, veicinot iekļaujošāku izaugsmi un 
uzlabojot nodarbinātības un sociālo 
politiku, tostarp saistībā ar darbaspēka 
mobilitāti.

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, migrācijas plūsmu 
pārvaldība, pāreja uz tīru enerģiju, 
tehnoloģiju attīstība un strauji novecojošs 
darbaspēks, kā arī arvien lielāks prasmju 
un darbaspēka trūkums atsevišķās nozarēs 
un reģionos, jo īpaši MVU. Ņemot vērā 
mainīgo situāciju darba tirgū, Savienībai 
vajadzētu būt gatavai pašreizējām un 
turpmākajām problēmām, veicot
ieguldījumus attiecīgās prasmēs, veicinot 
iekļaujošāku izaugsmi un uzlabojot 
nodarbinātības un sociālo politiku, tostarp 
saistībā ar darbaspēka mobilitāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, migrācijas plūsmu pārvaldība 
un arvien pieaugošie drošības draudi, 
pāreja uz tīru enerģiju, tehnoloģiju attīstība 
un strauji novecojošs darbaspēks, kā arī 
arvien lielāks prasmju un darbaspēka 
trūkums atsevišķās nozarēs un reģionos, jo 
īpaši MVU. Ņemot vērā mainīgo situāciju 
darba tirgū, Savienībai vajadzētu būt 
gatavai pašreizējām un turpmākajām 
problēmām, veidot ieguldījumus attiecīgās 
prasmēs, veicinot iekļaujošāku izaugsmi un 
uzlabojot nodarbinātības un sociālo 
politiku, tostarp saistībā ar darbaspēka 

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, migrācijas plūsmu pārvaldība 
un arvien pieaugošie drošības draudi, 
pāreja uz tīru enerģiju, tehnoloģiju 
attīstība, bezdarbs un jauniešu bezdarbs,
un strauji novecojošs darbaspēks, kā arī 
arvien lielāks prasmju un darbaspēka 
trūkums atsevišķās nozarēs un reģionos, jo 
īpaši MVU. Ņemot vērā mainīgo situāciju 
darba tirgū, Savienībai vajadzētu būt 
gatavai pašreizējām un turpmākajām 
problēmām, veicot ieguldījumus attiecīgās 
prasmēs, veicinot iekļaujošāku izaugsmi un 
uzlabojot nodarbinātības un sociālo 
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mobilitāti. politiku, tostarp saistībā ar darbaspēka 
mobilitāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Ulrike Trebesius

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, migrācijas plūsmu pārvaldība 
un arvien pieaugošie drošības draudi, 
pāreja uz tīru enerģiju, tehnoloģiju attīstība 
un strauji novecojošs darbaspēks, kā arī 
arvien lielāks prasmju un darbaspēka 
trūkums atsevišķās nozarēs un reģionos, jo 
īpaši MVU. Ņemot vērā mainīgo situāciju 
darba tirgū, Savienībai vajadzētu būt 
gatavai pašreizējām un turpmākajām 
problēmām, veidot ieguldījumus attiecīgās 
prasmēs, veicinot iekļaujošāku izaugsmi un 
uzlabojot nodarbinātības un sociālo 
politiku, tostarp saistībā ar darbaspēka 
mobilitāti.

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, iekšējās un ārējās migrācijas 
plūsmu pārvaldība un arvien pieaugošie
drošības draudi, pāreja uz tīru enerģiju, 
tehnoloģiju attīstība un strauji novecojošs 
darbaspēks, kā arī arvien lielāks prasmju 
un darbaspēka trūkums atsevišķās nozarēs 
un reģionos, jo īpaši MVU. Ņemot vērā 
mainīgo situāciju darba tirgū, Savienībai 
vajadzētu būt gatavai pašreizējām un 
turpmākajām problēmām, veicot
ieguldījumus attiecīgās prasmēs, veicinot 
iekļaujošāku izaugsmi un uzlabojot 
nodarbinātības un sociālo politiku, tostarp 
saistībā ar ES iedzīvotāju darbaspēka 
mobilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Edouard Martin

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, migrācijas plūsmu pārvaldība 
un arvien pieaugošie drošības draudi, 

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, migrācijas plūsmu pārvaldība 
un arvien pieaugošie drošības draudi, 
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pāreja uz tīru enerģiju, tehnoloģiju attīstība 
un strauji novecojošs darbaspēks, kā arī 
arvien lielāks prasmju un darbaspēka 
trūkums atsevišķās nozarēs un reģionos, jo 
īpaši MVU. Ņemot vērā mainīgo situāciju 
darba tirgū, Savienībai vajadzētu būt 
gatavai pašreizējām un turpmākajām 
problēmām, veidot ieguldījumus attiecīgās 
prasmēs, veicinot iekļaujošāku izaugsmi un 
uzlabojot nodarbinātības un sociālo 
politiku, tostarp saistībā ar darbaspēka 
mobilitāti.

taisnīga pāreja uz tīru enerģiju, tehnoloģiju 
attīstība un strauji novecojošs darbaspēks, 
kā arī arvien lielāks prasmju un darbaspēka 
trūkums atsevišķās nozarēs un reģionos, jo 
īpaši MVU. Ņemot vērā mainīgo situāciju 
darba tirgū, Savienībai vajadzētu būt 
gatavai pašreizējām un turpmākajām 
problēmām, veicot ieguldījumus attiecīgās 
prasmēs, veicinot iekļaujošāku izaugsmi un 
uzlabojot nodarbinātības un sociālo 
politiku, tostarp saistībā ar darbaspēka 
mobilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lai paredzētu problēmas un veiktu 
konkrētus pasākumus virzībā uz sociālajā 
un vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku, 
darbības programmās būtu jāiekļauj 
taisnīgas pārejas ceļveži, kas izstrādāti 
sadarbībā ar vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām un ieinteresētajām 
personām, izklāstot reģionālās un vietējās 
stratēģijas virzībai uz klimatam labvēlīgu 
un resursefektīvu nākotni, lai panāktu 
sociālo iekļautību, kvalitatīvu darbvietu 
izveidi, ilgtspēju un ieguldījumus, kas 
pielāgoti atbalstošai uz nākotni vērstai 
vietējai attīstībai.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Heinz K. Becker
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Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Pauž nožēlu par to, ka Eiropā 
joprojām ir augsts jauniešu bezdarba 
līmenis, un uzsver, ka vēl daudzām 
dalībvalstīm šajā saistībā ir steidzami 
jārīkojas, piemēram, Grieķijai, kur 
jauniešu bezdarba līmenis ir aptuveni 
40 %. Mērķim samazināt jauniešu 
bezdarba līmeni joprojām ir jābūt vienai 
no prioritātēm konkrētām valstīm 
adresētos ieteikumos.

Or. de

Grozījums Nr. 58
Elena Gentile

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 tā koordinācija ar 
citiem fondiem un jānosaka īpaši 
noteikumi, kas piemērojami darbībām, 
kuras drīkst finansēt no ESF+.

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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+ saskaņā ar 
dalītu pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Ulrike Trebesius

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šajā regulā minētie finansēšanas 
veidi un īstenošanas metodes būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz iespējām ar tiem 
sasniegt darbību konkrētos mērķus un gūt 
rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 
pasākumu izmaksas, administratīvo slogu 

(8) Šajā regulā minētie finansēšanas 
veidi un īstenošanas metodes būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz iespējām ar tiem 
sasniegt darbību konkrētos mērķus un gūt 
rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 
pasākumu izmaksas, administratīvo slogu 



PE626.995v02-00 32/148 AM\1164117LV.docx

LV

un gaidāmo neatbilstības risku. Attiecībā 
uz dotācijām būtu jāietver apsvērumi par 
vienreizēju maksājumu, vienotu likmju un 
vienības izmaksu izmantošanu, kā arī par 
finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām, 
kā paredzēts Finanšu regulas 125. panta 
1. punktā. Lai īstenotu pasākumus, kas 
saistīti ar trešo valstu pilsoņu 
sociālekonomisko integrāciju, un saskaņā 
ar Kopīgo noteikumu regulas 88. pantu 
Komisija var atmaksāt dalībvalstīm, 
izmantojot vienkāršoto izmaksu iespējas, 
tostarp veicot vienreizējus maksājumus.

un gaidāmo neatbilstības risku. Finanšu 
resursu sadalījumu starp programmām 
nevar mainīt, ja vien tas netiek darīts, 
pamatojoties uz parlamentāru lēmumu. 
Attiecībā uz dotācijām būtu jāietver 
apsvērumi par vienreizēju maksājumu, 
vienotu likmju un vienības izmaksu 
izmantošanu, kā arī par finansējumu, kas 
nav saistīts ar izmaksām, kā paredzēts 
Finanšu regulas 125. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šajā regulā minētie finansēšanas 
veidi un īstenošanas metodes būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz iespējām ar tiem 
sasniegt darbību konkrētos mērķus un gūt 
rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 
pasākumu izmaksas, administratīvo slogu 
un gaidāmo neatbilstības risku. Attiecībā 
uz dotācijām būtu jāietver apsvērumi par 
vienreizēju maksājumu, vienotu likmju un 
vienības izmaksu izmantošanu, kā arī par 
finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām, 
kā paredzēts Finanšu regulas 125. panta 
1. punktā. Lai īstenotu pasākumus, kas 
saistīti ar trešo valstu pilsoņu
sociālekonomisko integrāciju, un saskaņā 
ar Kopīgo noteikumu regulas 88. pantu 
Komisija var atmaksāt dalībvalstīm, 
izmantojot vienkāršoto izmaksu iespējas, 
tostarp veicot vienreizējus maksājumus.

(8) Šajā regulā minētie finansēšanas 
veidi un īstenošanas metodes būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz iespējām ar tiem 
sasniegt darbību konkrētos mērķus un gūt 
konkrētus un atbilstošus rezultātus, ņemot 
vērā to lietderību attiecībā uz Eiropas 
iedzīvotāju interesēm un vajadzībām, jo 
īpaši ņemot vērā kontroles pasākumu 
izmaksas, administratīvo slogu un gaidāmo 
neatbilstības risku. Attiecībā uz dotācijām 
būtu jāietver apsvērumi par vienreizēju 
maksājumu, vienotu likmju un vienības 
izmaksu izmantošanu, kā arī par 
finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām, 
kā paredzēts Finanšu regulas 125. panta 
1. punktā. Lai īstenotu pasākumus, kas 
saistīti ar Eiropas Savienībā likumīgi 
dzīvojošu iedzīvotāju sociālekonomisko 
integrāciju, un saskaņā ar Kopīgo 
noteikumu regulas 88. pantu Komisija var 
atmaksāt dalībvalstīm, izmantojot 
vienkāršoto izmaksu iespējas, tostarp 
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veicot vienreizējus maksājumus.

Or. it

Grozījums Nr. 62
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šajā regulā minētie finansēšanas 
veidi un īstenošanas metodes būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz iespējām ar tiem 
sasniegt darbību konkrētos mērķus un gūt 
rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 
pasākumu izmaksas, administratīvo slogu 
un gaidāmo neatbilstības risku. Attiecībā 
uz dotācijām būtu jāietver apsvērumi par 
vienreizēju maksājumu, vienotu likmju un 
vienības izmaksu izmantošanu, kā arī par 
finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām, 
kā paredzēts Finanšu regulas 125. panta 
1. punktā. Lai īstenotu pasākumus, kas 
saistīti ar trešo valstu pilsoņu 
sociālekonomisko integrāciju, un saskaņā 
ar Kopīgo noteikumu regulas 88. pantu 
Komisija var atmaksāt dalībvalstīm, 
izmantojot vienkāršoto izmaksu iespējas, 
tostarp veicot vienreizējus maksājumus.

(8) Šajā regulā minētie finansēšanas 
veidi un īstenošanas metodes būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz iespējām ar tiem 
sasniegt darbību konkrētos mērķus un gūt 
rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 
pasākumu izmaksas, administratīvo slogu 
un gaidāmo neatbilstības risku. Attiecībā 
uz dotācijām būtu jāietver apsvērumi par 
vienreizēju maksājumu, vienotu likmju un 
vienības izmaksu izmantošanu, kā arī par 
finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām, 
kā paredzēts Finanšu regulas 125. panta 
1. punktā. Lai īstenotu pasākumus, kas 
saistīti ar trešo valstu pilsoņu 
sociālekonomisko iekļaušanu, un saskaņā
ar Kopīgo noteikumu regulas 88. pantu 
Komisija var atmaksāt dalībvalstīm, 
izmantojot vienkāršoto izmaksu iespējas, 
tostarp veicot vienreizējus maksājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai racionalizētu un vienkāršotu 
finansēšanas situāciju un radīt papildu 
sinerģijas iespējas, izmantojot integrētas 
pieejas finansēšanai, darbības, ko atbalstīja 
Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām 
personām (FEAD), Eiropas Savienības 
Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
programma un Savienības rīcības 
programma veselības jomā, būtu jāintegrē 
ESF+. Tāpēc ESF+ būtu jāiekļauj trīs 
sadaļas: dalītā pārvaldībā īstenota ESF+
sadaļa, Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas sadaļa un Veselības sadaļa. Tam 
vajadzētu palīdzēt samazināt 
administratīvo slogu, kas saistīts ar dažādu 
fondu pārvaldīb, jo īpaši dalībvalstīs, 
vienlaikus saglabājot vienkāršākus 
noteikumus tādām vienkāršākām darbībām 
kā pārtikas izdalīšana un/vai minimālās 
materiālās palīdzības sniegšana.

(9) Lai racionalizētu un vienkāršotu 
finansēšanas situāciju un radīt papildu 
sinerģijas iespējas, izmantojot integrētas 
pieejas finansēšanai, darbības, ko atbalstīja 
Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām 
personām (FEAD), Eiropas Savienības 
Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
programma un Savienības rīcības 
programma veselības jomā, būtu jāintegrē 
ESF+. Tāpēc ESF+ būtu jāiekļauj trīs 
sadaļas: dalītā pārvaldībā īstenota Sociālās 
kohēzijas un sociālo tiesību sadaļa, 
Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
sadaļa un tiešā un netiešā pārvaldībā 
īstenotā Veselības sadaļa. Tam vajadzētu 
palīdzēt samazināt administratīvo slogu, 
kas saistīts ar dažādu fondu pārvaldību, jo 
īpaši dalībvalstīs, vienlaikus saglabājot 
vienkāršākus noteikumus tādām 
vienkāršākām darbībām kā pārtikas 
izdalīšana un/vai minimālās materiālās 
palīdzības sniegšana.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai racionalizētu un vienkāršotu 
finansēšanas situāciju un radīt papildu 
sinerģijas iespējas, izmantojot integrētas 
pieejas finansēšanai, darbības, ko atbalstīja 
Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām 
personām (FEAD), Eiropas Savienības 
Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
programma un Savienības rīcības 
programma veselības jomā, būtu jāintegrē 
ESF+. Tāpēc ESF+ būtu jāiekļauj trīs 

(9) Lai racionalizētu un vienkāršotu 
finansēšanas situāciju un radīt papildu 
sinerģijas iespējas, izmantojot integrētas 
pieejas finansēšanai, darbības, ko atbalstīja 
Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām 
personām (FEAD), Eiropas Savienības 
Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
programma un Savienības rīcības 
programma veselības jomā, būtu jāintegrē 
ESF+. Tāpēc ESF+ būtu jāiekļauj trīs 
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sadaļas: dalītā pārvaldībā īstenota ESF+ 
sadaļa, Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas sadaļa un Veselības sadaļa. Tam 
vajadzētu palīdzēt samazināt 
administratīvo slogu, kas saistīts ar dažādu 
fondu pārvaldīb, jo īpaši dalībvalstīs, 
vienlaikus saglabājot vienkāršākus 
noteikumus tādām vienkāršākām darbībām 
kā pārtikas izdalīšana un/vai minimālās 
materiālās palīdzības sniegšana.

sadaļas: dalītā pārvaldībā īstenota ESF+ 
sadaļa, Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas sadaļa un Veselības sadaļa. Tam 
vajadzētu palīdzēt samazināt 
administratīvo slogu, kas saistīts ar dažādu 
fondu pārvaldību, jo īpaši dalībvalstīs, un 
saņēmējiem, vienlaikus saglabājot 
vienkāršākus noteikumus tādām 
vienkāršākām darbībām kā pārtikas 
izdalīšana un/vai minimālās materiālās 
palīdzības sniegšana.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Ulrike Trebesius

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) Savienībai būtu jāveicina 
dalībvalstu nodarbinātības politika, 
sekmējot sadarbību un papildinot to 
darbības. Ņemot vērā šo plašo ESF+ 
darbības jomu, ir lietderīgi paredzēt, ka 
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 — tiek īstenoti tikai pēc 
dalītās pārvaldības principa.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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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 
mērķi — uzlabot iekļaujoša un taisnīga
darba tirgus efektivitāti un veicināt 
kvalitatīvu nodarbinātību, uzlabot 
kvalitatīvas izglītības un apmācības 
pieejamību, kā arī sekmēt sociālo 
iekļautību un veselību un izskaust
nabadzību — Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas sadaļā un Veselības sadaļā arī 
turpmāk tiek īstenoti galvenokārt pēc 
dalītās pārvaldības principa, un vajadzības 
gadījumā tiek papildināti pēc tiešās un 
netiešās pārvaldības principa.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

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 
mērķi — uzlabot iekļaujoša un dzimumu 
ziņā vienlīdzīga darba tirgus efektivitāti un 
veicināt kvalitatīvu nodarbinātību, uzlabot 
kvalitatīvas izglītības, apmācības un 
aprūpes pieejamību, kā arī sekmēt sociālo 
iekļautību un veselību un izskaust
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.

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

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 
mērķi — uzlabot iekļaujoša un atvērta
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.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Rosa Estaràs Ferragut

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 

(10) Ņemot vērā šo plašo ESF+ darbības 
jomu, ir lietderīgi paredzēt, ka darbībām, 
kas jāveic Savienības līmenī, minētā fonda 
mērķi — uzlabot iekļaujoša 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 
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principa, bet arī pēc tiešās un netiešās 
pārvaldības principa.

pārvaldības principa, bet arī pēc tiešās un 
netiešās pārvaldības principa.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

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, nosakot piešķīrumus 
darbībām, kuras Sociālās kohēzijas un 
sociālo tiesību sadaļā tiks īstenotas dalītā 
pārvaldībā, un piešķīrumus darbībām, 
kuras Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas sadaļā un Veselības sadaļā tiks 
īstenotas tiešā un netiešā pārvaldībā.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Ulrike Trebesius

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

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. Lai pārceltu līdzekļus starp 
mērķiem, ir nepieciešama parlamenta 
piekrišana. Daļa no šā finansējuma būtu 
jāizmanto darbībām, kuras Nodarbinātības 
un sociālās inovācijas sadaļā un Veselības 
sadaļā tiks īstenotas tiešā un netiešā 
pārvaldībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 72
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

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 
kvalitatīvu nodarbinātību, izmantojot 
aktīvus intervences pasākumus īpaši 
jauniešu, personu ar invaliditāti un 
personu ar hroniskām slimībām, ilgstošo 
bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo 
personu un personu, kas saskaras ar 
vairākveidu diskrimināciju,
(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 un elastīgumu attiecībā uz 
dažādām mērķgrupām, lai uzlabotu to 
spēju nodrošināt aktīvākas, mērķtiecīgas 
un individuālas konsultācijas un 
profesionālo orientāciju darba meklējumos, 
pāreju uz nodarbinātību un atbalstītu darba 
ņēmēju mobilitāti. ESF+ būtu jācenšas
risināt nestabilu nodarbinātību, lai 
nodrošinātu, ka visu veidu darba līgumi 
nodrošina pienācīgus darba apstākļus, 
īstenojot pareizu sociālā nodrošinājuma 
tvērumu saskaņā ar LESD 9. pantu, 
Eiropas Pamattiesību hartu, Eiropas 
Sociālo hartu un SDO pienācīga darba 
nodrošināšanas programmu. ESF+ 
vajadzētu veicināt sieviešu dalību un 
ilgtspējīgu nodarbinātību, kas nodrošina 
vienlīdzīgas iespējas, īpašu uzmanību 
pievēršot vientuļajām mātēm darba tirgū, 
izmantojot pasākumus, kuru mērķis ir cita 
starpā ievērot vienādas samaksas par 
vienādi vērtīgu darbu principu, uzlabot 
darba un privātās dzīves līdzsvaru un bērnu 
aprūpes pieejamību par pieņemamām 
cenām, kā arī sniegt citus aprūpes 
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pakalpojumus vai atbalstu, lai veicinātu 
dzimumu līdztiesību. 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. ESF+ būtu 
jāatbalsta arī pasākumi, kuru mērķis ir 
atvieglotu jauniešu pāreju no izglītības uz 
nodarbinātību.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Soraya Post, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 personu 
neaizsargātās situācijās integrēšanai un 
reintegrēšanai darba tirgū, kā arī veicinot 
pašnodarbinātību un sociālo un uz 
solidaritāti balstīto ekonomiku. ESF+ būtu 
jācenšas uzlabot nodarbinātības politiku 
un 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, un sniegt pakalpojumus 
nediskriminējošā veidā. ESF+ vajadzētu 
veicināt sieviešu dalību darba tirgū, 
izmantojot pasākumus, kuru mērķis ir cita 
starpā uzlabot darba un privātās dzīves 
līdzsvaru un bērnu un vecu cilvēku 
kvalitatīvas aprūpes un citu aprūpes 
pakalpojumu vai atbalsta vieglu
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pieejamību par pieņemamām cenām vai
bez maksas. Vajadzētu paredzēt, ka ESF+ 
mērķis ir arī drošas, stabilas un labi 
pielāgotas darba vides nodrošināšana, lai 
reaģētu uz veselības apdraudējumiem, kas 
saistīti ar darba veidu maiņu un novecojoša 
darbaspēka vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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 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 atvieglotu 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 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 veicināt 
pilnīgu un galīgu cilvēku ar invaliditāti 
iekļaušanu izglītībā, profesionālajā un 
sociālajā dzīvē, veicot pasākumus, kuru 
mērķis ir nodrošināt viņu neatkarību un 
konkrētu un efektīvu atbalstu visos dzīves 
posmos. 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.

Or. it

Grozījums Nr. 76
Marian Harkin, Martina Anderson, Ádám Kósa, Helga Stevens, Olga Sehnalová

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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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, ģimenes aprūpētāju 
un ekonomiski neaktīvo personu 
(re)integrēšanai darba tirgū, atbalstītu 
nodarbinātību un nodrošinātu pienācīgus 
dzīvesvietas apstākļus personām ar 
invaliditāti, kā arī veicinot 
pašnodarbinātību, uzņēmējdarbību 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, kā arī citu aprūpes 
pakalpojumu vai atbalsta 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.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Claude Rolin

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) ESF+ būtu jācenšas veicināt 
nodarbinātību, izmantojot aktīvus 
intervences pasākumus īpaši jauniešu, 

(13) ESF+ būtu jācenšas veicināt 
nodarbinātību, izmantojot aktīvus 
intervences pasākumus īpaši jauniešu, 



PE626.995v02-00 44/148 AM\1164117LV.docx

LV

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.

ilgstošo bezdarbnieku, vecu bezdarbnieku, 
personu ar invaliditāti 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Ulrike Trebesius

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 

(13) ESF+ ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm 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 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

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 migrantu 
(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 
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darbaspēka vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

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 (re)integrēšanai darba 
tirgū, kā arī veicinot pašnodarbinātību, 
uzņēmējdarbību 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, kā arī 
citu aprūpes pakalpojumu un atbalsta 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Verónica Lope Fontagné
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Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai atbalstītu un atraisītu 
potenciālu radīt darbvietas sociālajā 
ekonomikā, ESF+ veicinās sociālās 
ekonomikas uzņēmumu integrāciju valstu 
plānos attiecībā uz nodarbinātību un 
sociālo inovāciju, kā arī valstu reformu 
programmās. Sociālās ekonomikas 
uzņēmumi ir uzņēmumi, kas noteikti 
dažādu dalībvalstu sociālās ekonomikas 
tiesību aktos, kā arī Padomes 
secinājumos 15071/15 "Veicināt sociālo 
ekonomiku — vienu no svarīgākajiem 
ekonomikas un sociālās attīstības 
virzītājspēkiem Eiropā".

Or. es

Grozījums Nr. 82
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Dalībvalstīm budžeta pārvaldības 
satvarā un savu darba programmu 
novērtēšanā būtu jāapņemas valsts 
budžetā iekļaut dzimumu aspektu ar 
fiksētām mērķa vērtībām (līdzekļu daļa 
programmas līmenī sievietēm). Dzimumu 
aspekta iekļaušana budžetā ir svarīgs 
vienlīdzīgu iespēju politikas instruments, 
lai padarītu dzimumu nevienlīdzību 
vienādā līdzdalībā pārredzamas ESF+, 
tādējādi stiprinot dzimumu līdztiesību 
ESF+.

Or. en
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Grozījums Nr. 83
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

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) ESF+ būtu jānodrošina atbalsts, ar 
kuru paredzēts uzlabot izglītības un 
apmācības sistēmu kvalitāti, pieejamību un 
diskriminācijas novēršanu, lai sekmētu 
galveno kompetenču, jo īpaši digitālo 
prasmju, tostarp datu aizsardzības, 
informācijas pārvaldības un transversālo 
prasmju, apguvi, kas nepieciešamas 
ikvienam personiskajai izaugsmei un 
attīstībai, nodarbinātībai, sociālajai 
iekļautībai un aktīvam pilsoniskumam. 
ESF+ vajadzētu veicināt progresu un 
elastīgumu izglītībā un apmācībā un pāreju 
uz darba dzīvi, atbalstīt mūžizglītību un 
veicināt sociālo kohēziju, horizontālās un 
vertikālās segregācijas mazināšanu un 
sociālo un ekonomisko inovāciju, atbalstot 
mērogojamas un ilgtspējīgas iniciatīvas 
šajās jomās. To varētu panākt, izmantojot 
kvalitatīvu mācīšanos darbavietā un 
māceklību, profesionālo orientāciju mūža 
garumā un prasmju prognozēšanu, 
sadarbībā ar nozares pārstāvjiem, 
atjauninātiem mācību materiāliem, 
pedagogu apmācīšanu, ikdienējās un 
neformālās mācīšanās atbalstu, mācību 
rezultātu apstiprināšanu un kvalifikāciju 
atzīšanu pirms mācīšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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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) ESF+ kā galvenajam ES 
instrumentam, kas paredzēts 
nodarbinātībai un kompetencēm, jāspēj 
veicināt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju visā Eiropā. Šajā 
nolūkā tam ir 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 apguvi, kas nepieciešamas 
ikvienam personiskajai izaugsmei un 
attīstībai, nodarbinātībai, sociālajai 
iekļautībai un aktīvam pilsoniskumam. 
ESF+ ir jāveicina progress izglītībā un 
apmācībā un pārejā uz darba dzīvi, 
jāatbalsta mūžizglītība un piemērotība
darba tirgum un jāveicina konkurētspēja
un sociālā un ekonomiskā inovācija, 
atbalstot mērogojamas un ilgtspējīgas 
iniciatīvas šajās jomās. To var 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ESF+ būtu jānodrošina atbalsts, ar 
kuru paredzēts uzlabot izglītības un 

(14) ESF+ būtu jānodrošina atbalsts, ar 
kuru paredzēts uzlabot izglītības un 
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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.

apmācības sistēmu kvalitāti, 
diskriminācijas novēršanu, pieejamību, 
iekļaujamību, efektivitāti un darba tirgus 
nozīmes palielināšanu, lai sekmētu galveno 
kompetenču, jo īpaši valodu prasmju un
digitālo prasmju, tostarp datu aizsardzības 
un informācijas pārvaldības prasmju, 
apguvi, kas nepieciešamas ikvienam 
personiskajai izaugsmei un attīstībai, 
nodarbinātībai, sociālajai iekļautībai un 
aktīvam pilsoniskumam. Ilgstošu 
bezdarbnieku un cilvēku, kas nāk no 
nelabvēlīgas sociālās vides, gadījumā 
īpašu uzmanību pievērš tam, lai sniegtu 
viņiem iespējas, ļaujot nostiprināt savu 
pašapziņu un spēju piekļūt savām 
tiesībām un pieprasīt tās. ESF+ vajadzētu 
veicināt progresu izglītībā un apmācībā un 
pāreju uz darba dzīvi, atbalstīt mūžizglītību 
un ikviena cilvēka piemērotību darba 
tirgum un veicināt iekļaujamību,
konkurētspēju un sociālo un ekonomisko 
inovāciju, atbalstot mērogojamas un 
ilgtspējīgas iniciatīvas šajās jomās. To 
varētu panākt, veicot ieguldījumus 
arodizglītībā, tostarp duālā izglītībā,
izmantojot mācīšanos darbavietā un 
māceklību, profesionālo orientāciju mūža 
garumā un prasmju prognozēšanu, 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem, 
atjauninātiem mācību materiāliem, 
prognozēšanu un absolventu apzināšanu, 
pedagogu apmācīšanu, mācību rezultātu 
apstiprināšanu un kvalifikāciju atzīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Elena Gentile

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ESF+ būtu jānodrošina atbalsts, ar 
kuru paredzēts uzlabot izglītības un 

(14) ESF+ kā nozīmīgākajam ES 
instrumentam, lai veiktu ieguldījumus 
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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.

cilvēkkapitālā un prasmēs, ir būtiska 
nozīme 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 
apguvi, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 

(14) ESF+ kā nozīmīgākajam ES 
instrumentam, lai veiktu ieguldījumus 
cilvēkkapitālā un prasmēs, ir būtiska 
nozīme sociālās 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 
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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.

kompetenču, jo īpaši digitālo prasmju 
apguvi, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Edouard Martin

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 

(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 un prasmju, kas iegūtas 
taisnīgā pārējā uz mazoglekļa ekonomiku,
apguvi vai saglabāšanu, kas 
nepieciešamas ikvienam personiskajai 
izaugsmei un attīstībai, nodarbinātībai, 
sociālajai iekļautībai un aktīvam 
pilsoniskumam. ESF+ vajadzētu veicināt 
progresu izglītībā un apmācībā un taisnīgu
pāreju uz darba dzīvi, atbalstīt mūžizglītību 
un piemērotību darba tirgum un veicināt 
konkurētspēju un sociālo un ekonomisko 
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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.

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 un arodbiedrībām, 
atjauninātiem mācību materiāliem, 
prognozēšanu un absolventu apzināšanu, 
pedagogu apmācīšanu, mācību rezultātu 
apstiprināšanu un kvalifikāciju atzīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Heinz K. Becker

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 

(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 apguvi, 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, īpaši 
koncentrējoties uz veiksmīgo duālās 
izglītības pieeju, profesionālo orientāciju 
mūža garumā un prasmju prognozēšanu, 
sadarbībā ar nozares pārstāvjiem, 
atjauninātiem mācību materiāliem, 
prognozēšanu un absolventu apzināšanu, 
pedagogu apmācīšanu, mācību rezultātu 
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atzīšanu. apstiprināšanu un kvalifikāciju atzīšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 90
Verónica Lope Fontagné

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) ESF+ būtu jānodrošina atbalsts, ar 
kuru paredzēts uzlabot izglītības un 
apmācības sistēmu kvalitāti, 
diskriminācijas novēršanu, pieejamību, 
efektivitāti un darba tirgus nozīmes 
palielināšanu, lai sekmētu galveno 
kompetenču, jo īpaši digitālo prasmju 
apguvi, 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.

Or. es

Grozījums Nr. 91
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson
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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) 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 apguvi, 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, kā 
arī reintegrāciju darbā, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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 

(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 
uzņēmējdarbības un digitālo prasmju 
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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.

apguvi, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) ESF+ būtu jāsniedz atbalsts, lai 
izskaustu enerģētisko nabadzību un 
veicinātu piekļuvi atbilstīgiem un
energoefektīviem mājokļiem, tostarp 
sociālajiem mājokļiem, atbilstīgi 
Komisijas paziņojumam "Eiropas 
platforma cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību. Eiropas pamatprogramma 
sociālai un teritoriālai kohēzijai" un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulai (XX/XX) par enerģētikas 
savienības pārvaldību un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvai (XX/XX), ar ko groza 
Direktīvu 2012/27/ES par 
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energoefektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai saņemtu ESF+ finanšu 
līdzekļus, dalībvalstīm turpmāk vajadzētu 
pierādīt, ka notiek efektīvs darbs pie 
projektiem, kuru mērķis ir ieviest vai 
stiprināt duālo izglītību, saskaņā ar 
nodarbinātības garantiju jauniešiem.

Or. de

Grozījums Nr. 95
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile

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, 

(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, īpašu 
uzmanību pievēršot bērniem no 
nelabvēlīgas sociālās vides, piemēram, 
bērnunamu audzēkņiem un bērniem 
bezpajumtniekiem, un beidzot ar vispārējo 
un profesionālo izglītību un apmācību un 
augstāko izglītību, reintegrāciju izglītības 
sistēmā, kā arī pieaugušo izglītību un 
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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.

apmācību, tādējādi novēršot nabadzības 
nodošanu no vienas paaudzes otrā,
veicinot iespējas pāriet no vienas izglītības 
un apmācības jomas uz citu, novēršot 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un 
sociālo atstumtību, uzlabojot zināšanas 
veselības jomā, stiprinot neformālo un 
ikdienējo mācīšanos un veicinot mācību 
mobilitāti visiem. Šajā kontekstā būtu 
jāveido sinerģija ar programmu Erasmus, 
lai pienācīgi un aktīvi iesaistītu
nelabvēlīgā situācijā esošus izglītojamos
un sagatavotu mobilitātei ārvalstīs, un 
palielinātu viņu iespējas piedalīties 
pārrobežu mācību mobilitātē.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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, pieejamību 
visiem, 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.
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Or. it

Grozījums Nr. 97
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

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 augstas 
kvalitātes 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, īpašu 
uzmanību pievēršot bērniem un 
jauniešiem no nelabvēlīgas sociālās vides, 
piemēram, bērnunamu audzēkņiem un 
bērniem un jauniešiem 
bezpajumtniekiem, 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, lai izvērstu inovatīvu 
praksi, jo īpaši nolūkā sekmēt nelabvēlīgā 
situācijā esošu izglītojamo un neaizsargātā 
situācijā esošu jauniešu dalību mācību 
mobilitātē. Programmas Erasmus un 
ESF+ politikas saskaņotībai un 
papildināmībai būtu jānodrošina 
pienācīgs atbalsts, lai izstrādātu un 
īstenotu pasākumus, piemēram, lai 
veicinātu nelabvēlīgā situācijā esošu 
izglītojamo, jo īpaši pieaugušo, kas 
mācās, un personu ar invaliditāti vai 
hroniskām slimībām mācību mobilitāti.
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Or. en

Grozījums Nr. 98
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, lai dzimumu līdztiesība un 
dzimumperspektīvas integrēšana būtu 
saistošs princips visos plānošanas posmos 
— no darbības programmu prioritāšu 
noteikšanas līdz īstenošanai, uzraudzībai 
un novērtēšanai — un lai būtiskākie 
pasākumi dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšanas jomā saņemtu atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Silvia Costa

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Atbalsts, kas piešķirts, izmantojot 
ESF+, būtu jāizmanto, lai veicinātu plašu 
piekļuvi kultūrai, līdzdalību kultūras dzīvē 
un mākslinieciskās un radošās izpausmes 
stiprināšanu, jo īpaši, attīstot sinerģiju ar 
programmu "Radošā Eiropa".

Or. it

Grozījums Nr. 100
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà
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Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) ESF+ varēs atbalstīt inovatīvas 
darbības, kas, īstenojot sporta un fiziskās 
aktivitātes, paredz veicināt sociālo 
iekļaušanu, jo īpaši attiecībā uz 
nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, kā 
arī sekmēt veselības aprūpi un slimību 
profilaksi.

Or. es

Grozījums Nr. 101
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) ESF+ varēs atbalstīt inovatīvas 
darbības, kas, īstenojot sporta un fiziskās 
aktivitātes, paredz veicināt sociālo 
iekļaušanu, jo īpaši attiecībā uz 
nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, kā 
arī sekmēt veselības aprūpi un slimību 
profilaksi.

Or. es

Grozījums Nr. 102
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Sinerģijai ar Patvēruma un 
migrācijas fondu būtu jānodrošina, ka 
ESF+ var integrēt un izvērst piekļuvi 
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augstas kvalitātes un iekļaujošai izglītībai 
un apmācībai, kurā nepastāv nošķiršana, 
kā arī sociālo iekļautību, integrāciju 
darba tirgū un trešo valstu valstspiederīgo 
piekļuvi veselības aprūpei, īpašu 
uzmanību pievēršot sieviešu un bērnu 
vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ESF+ būtu jāveicina 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.

(16) ESF+ būtu jāveicina elastīgas 
prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas 
iespējas visiem, ņemot vērā dažādu 
nelabvēlīgākā situācijā esošu sociālo 
grupu problēmas, jo īpaši digitālās 
prasmes un svarīgāko pamattehnoloģiju 
apguve, lai sniegtu cilvēkiem prasmes 
pielāgoties digitalizācijai, tehnoloģiskām 
pārmaiņām, inovācijai, sociālajām un 
ekonomiskajām pārmaiņām, piemēram, 
pārmaiņām, ko izraisījusi pāreja uz 
mazoglekļa ekonomiku, veicinot mobilitāti 
un atbalstot karjeras maiņu, jo īpaši zemas 
kvalifikācijas un/vai mazkvalificētiem 
pieaugušajiem, kā arī personām ar 
invaliditāti saskaņā ar Prasmju programmu 
Eiropai un, nodrošinot koordināciju un 
papildināmību ar programmu "Digitālā 
Eiropa".

Or. en

Grozījums Nr. 104
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ESF+ būtu jāveicina 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.

(16) ESF+ būtu jāveicina elastīgas 
prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas 
iespējas visiem, iesaistot formālās un 
ikdienējās mācīšanās izglītības sniedzējus, 
tostarp attīstot digitālās prasmes un 
svarīgāko pamattehnoloģiju apguvi, lai 
sniegtu cilvēkiem prasmes pielāgoties 
digitalizācijai, tehnoloģiskām pārmaiņām, 
inovācijai, sociālajām un ekonomiskajām 
pārmaiņām, veicinot pāreju no izglītības 
uz darba dzīvi un mobilitāti un atbalstot 
karjeras maiņu, jo īpaši zemas 
kvalifikācijas un/vai mazkvalificētiem 
pieaugušajiem un personām ar invaliditāti 
vai hroniskām slimībām saskaņā ar 
Prasmju programmu Eiropai.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Edouard Martin

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ESF+ būtu jāveicina 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.

(16) ESF+ būtu jāveicina elastīgas 
prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas 
iespējas visiem, jo īpaši digitālās prasmes 
un svarīgāko pamattehnoloģiju apguve, lai 
sniegtu cilvēkiem un vietējām kopienām
prasmes pielāgoties digitalizācijai, 
tehnoloģiskām pārmaiņām, inovācijai, 
sociālajām un ekonomiskajām pārmaiņām, 
proti, pārmaiņām, ko izraisījusi pāreja uz 
mazoglekļa ekonomiku, veicinot mobilitāti 
un atbalstot karjeras maiņu, jo īpaši zemas 
kvalifikācijas un/vai mazkvalificētiem 
pieaugušajiem saskaņā ar Prasmju 
programmu Eiropai.
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Or. en

Grozījums Nr. 106
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Martina Anderson

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ESF+ būtu jāveicina 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.

(16) ESF+ būtu jāveicina 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 un personām ar invaliditāti
saskaņā ar Prasmju programmu Eiropai.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ESF+ būtu jāveicina 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.

(16) ESF+ būtu jāveicina 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 un personām ar invaliditāti
saskaņā ar Prasmju programmu Eiropai.
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Or. en

Grozījums Nr. 108
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ESF+ būtu jāveicina 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.

(16) ESF+ būtu jāveicina elastīgas 
prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas 
iespējas visiem, jo īpaši uzņēmējdarbības 
un 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.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Claudiu Ciprian 
Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Sadarbībā ar programmu 
“Apvārsnis Eiropa” būtu jānodrošina, ka 
ESF+ var integrēt un izvērst inovatīvas 
mācību programmas, ko atbalsta minētā 
programma, lai nodrošinātu cilvēkiem 
prasmes un kompetences, kādas būs 
nepieciešamas darbiniekiem nākotnē.

(17) Sadarbībā ar programmu 
"Apvārsnis Eiropa" būtu jānodrošina, ka 
ESF+ var integrēt un izvērst inovatīvas 
mācību programmas, ko atbalsta minētā 
programma, lai nodrošinātu cilvēkiem 
prasmes un kompetences, kādas būs 
nepieciešamas viņu personiskajai 
pilnveidei, profesionālajai attīstībai un 
darbiniekiem nākotnē. Komisijai būtu 
jānodrošina sinerģija starp veselības 
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sadaļu un programmu "Apvārsnis 
Eiropa", lai panāktu labākus rezultātus 
veselības aizsardzības un slimību 
novēršanas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Sadarbībā ar programmu 
“Apvārsnis Eiropa” būtu jānodrošina, ka 
ESF+ var integrēt un izvērst inovatīvas 
mācību programmas, ko atbalsta minētā 
programma, lai nodrošinātu cilvēkiem 
prasmes un kompetences, kādas būs 
nepieciešamas darbiniekiem nākotnē.

(17) Sadarbībā ar programmu 
“Apvārsnis Eiropa” būtu jānodrošina, ka 
ESF+ var integrēt un izvērst inovatīvas 
mācību programmas, ko atbalsta minētā 
programma, lai nodrošinātu cilvēkiem 
prasmes un kompetences, kādas būs 
nepieciešamas darbiniekiem nākotnē, un 
risinātu pašreizējās un turpmākās 
sociālās problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena 
Gentile

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. 

(18) ESF+ vajadzētu atbalstīt dalībvalstu 
centienus visos pārvaldības līmeņos, 
tostarp reģionālā un vietējā līmenī,
apkarot nabadzību, tostarp enerģētisko 
nabadzību, kā to paredz nesen pieņemtie 
noteikumi par enerģētikas savienības 
pārvaldību, lai pārrautu nelabvēlīgu 
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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.

apstākļu mantošanu no paaudzes paaudzē, 
un sekmēt sociālo iekļaušanu, nodrošinot 
vienlīdzīgas iespējas visiem, apkarojot 
diskrimināciju un mazinot nevienlīdzību 
veselības jomā un sociālo nevienlīdzību. 
Tas nozīmē arī mobilizēt virkni proaktīvu 
un reaģējošu politikas pasākumu, kas 
paredzēti visnelabvēlīgākajā situācijā 
esošām personām neatkarīgi no vecuma, 
tostarp bērniem atbilstīgi Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra 11. principam, sociāli 
atstumtām kopienām, piemēram, romiem, 
personām ar invaliditāti, 
bezpajumtniekiem, trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kā arī nabadzīgajiem 
darba ņēmējiem. ESF+ būtu jāsekmē no 
darba tirgus tālu esošu cilvēku aktīva 
iekļaušana, lai nodrošinātu viņu 
sociālekonomisko integrāciju, tostarp 
sniedzot mērķtiecīgu atbalstu sociālajai 
un uz solidaritāti balstītai ekonomikai.
Būtu jāveicina tādu projektu īstenošana, 
kas sekmē aktīvu iekļaušanu, integrētu 
pieeju piemērošanu, pamatojoties uz 
piekļuves pakalpojumiem trīs pīlāriem, 
ienākumu atbalstu un iekļaujošu darba 
tirgu. Būtu jāveicina sinerģija starp ESF+ 
finansētiem pasākumiem un dalībvalstu 
stratēģijām ienākumu atbalsta 
nodrošināšanai minimālo ienākumu 
un/vai strukturālu ienākumu atbalsta 
pasākumu veidā, ienākumu atbalstu 
apvienojot ar aktivizēšanas pasākumiem 
un pilnveidojot pakalpojumus vai sociālos 
pabalstus, lai palielinātu ietekmi uz 
galīgajiem atbalsta saņēmējiem. ESF+ 
būtu arī jāizmanto, lai veicinātu savlaicīgu 
un vienlīdzīgu piekļuvi bezmaksas vai
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
ļoti kvalitatīviem pakalpojumiem, 
piemēram, veselības aprūpei un ilgtermiņa 
aprūpei, jo īpaši ģimenē un kopienā 
balstītiem aprūpes pakalpojumiem un 
pakalpojumiem, kas veicina piekļuvi 
atbilstīgiem sociālajiem vai izmaksu ziņā 
pieejamiem mājokļiem. ESF+ būtu 
jāveicina sociālās aizsardzības sistēmu 
modernizācija ar mērķi jo īpaši veicināt to 
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pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

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 visos pārvaldības līmeņos, 
tostarp reģionālā un vietējā līmenī,
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 un sliktus sadzīves 
apstākļus, tostarp bezpajumtniecību, 
pievēršot īpašu uzmanību sieviešu 
nabadzības izskaušanai. Tas nozīmē arī 
mobilizēt virkni politikas pasākumu, kas 
paredzēti visnelabvēlīgākajā situācijā 
esošām personām neatkarīgi no vecuma, 
tostarp bērniem, sociāli atstumtām 
kopienām, piemēram, romiem, personām 
ar invaliditāti, slimībām un/vai hroniskām 
slimībām, nabadzīgajiem darba ņēmējiem, 
bezpajumtniekiem, trešo valstu 
valstspiederīgajiem, tostarp bēgļiem, 
patvēruma meklētājiem, migrantiem bez 
dokumentiem un bezvalstniekiem, kā arī 
citām personām, kuras saskaras ar 
dažādām sociālajām problēmām un 
dažādām diskriminācijas formām. ESF+ 
būtu jāsekmē no darba tirgus tālu esošu 
cilvēku aktīva iekļaušana, lai nodrošinātu 
viņu sociālekonomisko integrāciju un 
pilnvērtīgu dalību sabiedrībā. ESF+ būtu 
arī jāizmanto, lai veicinātu sociālo tiesību 
ievērošanu, nodrošinot savlaicīgu un 
vienlīdzīgu piekļuvi izmaksu ziņā 
pieejamiem, ilgtspējīgiem un ļoti 
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kvalitatīviem pakalpojumiem, piemēram, 
konsultācijām, veselības aprūpei, bērnu 
aprūpei un agrīnai pirmsskolas izglītībai
un ilgtermiņa aprūpei, jo īpaši ģimenē un 
kopienā balstītiem aprūpes pakalpojumiem, 
kā arī piekļuvi pienācīgiem, 
energoefektīviem un izmaksu ziņām 
pieejamiem mājokļiem, tostarp 
sociālajiem mājokļiem. ESF+ būtu 
jāveicina sociālās aizsardzības sistēmu un 
sociālo pakalpojumu modernizācija ar 
mērķi jo īpaši veicināt to pieejamību un 
tvērumu.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Marian Harkin, Martina Anderson

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 

(18) ESF+ vajadzētu atbalstīt dalībvalstu 
centienus visos līmeņos 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 un bezpajumtniecību. Tas 
nozīmē arī mobilizēt virkni politikas 
pasākumu, kas paredzēti 
visnelabvēlīgākajā situācijā esošām 
personām neatkarīgi no vecuma, tostarp 
bērniem, personām ar invaliditāti, 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. Būtu jāveicina tādu projektu 
īstenošana, kas sekmē aktīvu iekļaušanu 
un integrāciju, pamatojoties uz piekļuves 
pakalpojumiem trīs pīlāriem, ienākumu 
atbalstu un iekļaujošu darba tirgu. Būtu 
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pakalpojumiem. ESF+ būtu jāveicina 
sociālās aizsardzības sistēmu 
modernizācija ar mērķi jo īpaši veicināt to 
pieejamību.

jāveicina sinerģija starp ESF+ 
finansētiem pasākumiem un ienākumu 
atbalstu minimālo ienākumu un sociālo 
pabalstu veidā, kas ir dalībvalstu 
kompetencē un tādēļ nav attiecināmi 
izdevumi saskaņā ar ESF+, lai palielinātu 
tās ietekmi uz galīgajiem atbalsta 
saņēmējiem. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 

(18) ESF+ vajadzētu atbalstīt dalībvalstu 
centienus apkarot nabadzību, lai pārrautu 
nelabvēlīgu apstākļu mantošanu no 
paaudzes paaudzē, tostarp izmantojot 
minimālo ienākumu shēmas atbilstīgi 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
14. principam, 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, nabadzīgajiem darba 
ņēmējiem, bezpajumtniekiem un citām 
personām, kuras saskaras ar dažādām 
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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.

sociālajām problēmām. 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 un tvērumu, tostarp 
pieejamību personām neraksturīgās 
situācijās.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 

(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, nabadzīgajiem darba 
ņēmējiem, bezpajumtniekiem, personām 
ar invaliditāti, trešo valstu 
valstspiederīgajiem, patvēruma 
meklētājiem un bēgļiem, un citām 
personām, kuras saskaras ar dažādām 
sociālajām problēmām. ESF+ būtu 
jāsekmē no darba tirgus tālu esošu cilvēku 
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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.

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, iekļautību un visaptverošu 
tvērumu.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 

(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, 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 
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pakalpojumiem. ESF+ būtu jāveicina 
sociālās aizsardzības sistēmu 
modernizācija ar mērķi jo īpaši veicināt to 
pieejamību.

sociālās aizsardzības sistēmu izplatīšana ar 
mērķi jo īpaši veicināt to pieejamību.

Or. it

Grozījums Nr. 117
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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 un stratēģiju, kas paredzēti 
visnelabvēlīgākajā situācijā esošām 
personām neatkarīgi no vecuma, tostarp 
bērniem, personām ar invaliditāti, 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 iestāžu un valsts 
nodarbinātības dienestu, kā arī sociālās 
aizsardzības sistēmu modernizācija ar 
mērķi jo īpaši veicināt to pieejamību un 
efektivitāti, reaģējot uz mainīgo situāciju 
darba tirgū.
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Or. en

Grozījums Nr. 118
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

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 visos pārvaldības līmeņos, 
tostarp vietējā un reģionālā līmenī,
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 un bezpajumtniecību. Tas 
nozīmē arī mobilizēt virkni politikas 
pasākumu, kas paredzēti 
visnelabvēlīgākajā situācijā esošām 
personām neatkarīgi no vecuma, tostarp 
bērniem, personām ar invaliditāti, 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 119
Edouard Martin

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, tostarp 
enerģētisko nabadzību, kā to paredz nesen 
pieņemtie noteikumi par enerģētikas 
savienības pārvaldību, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Verónica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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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 
un vietējo un reģionālo iestāžu 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.

Or. es

Grozījums Nr. 121
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Ņemot vērā reģionu attīstības 
atšķirīgo līmeni, kā arī atšķirīgo sociālo 
situāciju Eiropā, ESF+ elastīguma 
līmenim jābūt pietiekamam, lai ņemtu 
vērā reģionālās un teritoriālās īpatnības.
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Or. en

Grozījums Nr. 122
Theodoros Zagorakis

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Ņemot vērā reģionu attīstības 
atšķirīgo līmeni, kā arī atšķirīgo sociālo 
situāciju Eiropā, ESF+ elastīguma 
līmenim jābūt pietiekamam, lai ņemtu 
vērā reģionālās un teritoriālās īpatnības.

Or. en

Pamatojums

ESF+ intervences jomās ir jāpanāk lielāks elastīgums.

Grozījums Nr. 123
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Ņemot vērā attīstības līmeņu 
daudzveidību Eiropā, ESF+ iejaukšanās 
pasākumiem ir jāpaliek pietiekami 
elastīgiem, lai tajos varētu ņemt vērā 
īpašās reģionālās un teritoriālās 
īpatnības.

Or. fr

Grozījums Nr. 124
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria 
João Rodrigues
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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 
izskaušanu, atbalstot valstu shēmas, kas 
paredzētas nenodrošinātības ar pārtiku un 
materiālās nenodrošinātības mazināšanai
un sekmētu vistrūcīgāko personu un to 
personu sociālo integrāciju, kuras dzīvo 
nabadzībā vai kuras apdraud nabadzība 
vai sociālā atstumtība. Dalībvalstīm vismaz 
4 % no dalītā pārvaldībā īstenotas sociālās 
kohēzijas un sociālo tiesību nacionālajiem 
finanšu līdzekļiem būtu jāpiešķir tam, lai 
izskaustu 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 pēc iespējas 
vienkāršāki noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(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, kuras apdraud 
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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.

nabadzība vai sociālā atstumtība. 
Dalībvalstīm vismaz 4 % 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.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 

(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, kuras apdraud 
nabadzība vai sociālā atstumtība. 
Dalībvalstīm vismaz 4 % 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 
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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.

personu materiālo nenodrošinātību, 
attiektos vienkāršāki noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 
materiālās nenodrošinātības mazināšanai 
un sekmētu vistrūcīgāko personu un to 
personu sociālo integrāciju, kuras apdraud 
nabadzība vai sociālā atstumtība. 
Dalībvalstīm vismaz 4 % 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 128
Heinz K. Becker

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 
materiālās nenodrošinātības mazināšanai 
un sekmētu vistrūcīgāko personu un to 
personu sociālo integrāciju, kuras 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, nabadzību vecumdienās 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.

Or. de

Grozījums Nr. 129
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Šajā saistībā uzsver, ka nabadzība 
vecumdienās ir Eiropas problēma, kas 
galvenokārt skar sievietes, un ka 
2014. gadā ES no dzimuma atkarīga 
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pensiju atšķirība, ko var noteikt kā 
atšķirību starp sieviešu un vīriešu 
vidējiem pensijas ienākumiem (pirms 
nodokļu nomaksas), vecuma grupā no 
65 gadiem bija 39,4 %, un pusē 
dalībvalstu tā pēdējo piecu gadu laikā ir 
palielinājusies. Tā kā finanšu un 
ekonomikas krīze pēdējos gados ir 
negatīvi ietekmējusi daudzu sieviešu 
ienākumus un vidēji ilgtermiņā — vairāk 
nekā vīriešu ienākumus. Tā kā dažās 
dalībvalstīs 11–36 % sieviešu nav 
pieejamas vispār nekādas pensiju tiesības.

Or. de

Grozījums Nr. 130
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Lai izskaustu nabadzību un 
uzlabotu sociālo iekļautību, ESF+ 
vajadzētu sekmēt aktīvu īpašo sociālo 
NVO, kā arī organizāciju, kuras pārstāv 
un veic darbu saistībā ar nabadzībā 
dzīvojošiem cilvēkiem, aktīvu līdzdalību 
īpašo programmu sagatavošanā, 
īstenošanā un novērtēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā pastāvīgo vajadzību 
pastiprināt centienus, lai risinātu 

svītrots
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migrācijas plūsmu pārvaldību visā 
Savienībā un lai nodrošinātu saskaņotu, 
stingru un konsekventu atbalstu 
solidaritātes un kopīgas atbildības 
centieniem, ESF+ būtu jānodrošina 
atbalsts, ar ko veicina trešo valstu 
valstspiederīgo sociālekonomisko 
integrāciju, līdztekus Patvēruma un 
migrācijas fonda finansētām darbībām.

Or. it

Grozījums Nr. 132
Ulrike Trebesius

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā pastāvīgo vajadzību 
pastiprināt centienus, lai risinātu 
migrācijas plūsmu pārvaldību visā 
Savienībā un lai nodrošinātu saskaņotu, 
stingru un konsekventu atbalstu 
solidaritātes un kopīgas atbildības 
centieniem, ESF+ būtu jānodrošina 
atbalsts, ar ko veicina trešo valstu 
valstspiederīgo sociālekonomisko 
integrāciju, līdztekus Patvēruma un 
migrācijas fonda finansētām darbībām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 133
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā pastāvīgo vajadzību 
pastiprināt centienus, lai risinātu migrācijas 

(20) Ņemot vērā pastāvīgo vajadzību 
pastiprināt centienus, lai risinātu migrācijas 
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plūsmu pārvaldību visā Savienībā un lai 
nodrošinātu saskaņotu, stingru un 
konsekventu atbalstu solidaritātes un 
kopīgas atbildības centieniem, ESF+ būtu 
jānodrošina atbalsts, ar ko veicina trešo 
valstu valstspiederīgo sociālekonomisko 
integrāciju, līdztekus Patvēruma un 
migrācijas fonda finansētām darbībām.

plūsmu pārvaldību visā Savienībā un lai 
nodrošinātu saskaņotu, stingru un 
konsekventu atbalstu solidaritātes un 
kopīgas atbildības centieniem, ESF+ būtu 
jānodrošina atbalsts, ar ko veicina trešo 
valstu valstspiederīgo, tostarp bēgļu un 
patvēruma meklētāju, sociālekonomisko 
integrāciju, līdztekus Patvēruma un 
migrācijas fonda finansētām darbībām. 
Dalībvalstīm 2 % no to ESF+ resursiem 
būtu jāpiešķir trešo valstu valstspiederīgo 
un/vai sociāli atstumtu kopienu 
integrācijai vietējā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā pastāvīgo vajadzību 
pastiprināt centienus, lai risinātu migrācijas 
plūsmu pārvaldību visā Savienībā un lai 
nodrošinātu saskaņotu, stingru un 
konsekventu atbalstu solidaritātes un 
kopīgas atbildības centieniem, ESF+ būtu 
jānodrošina atbalsts, ar ko veicina trešo 
valstu valstspiederīgo sociālekonomisko 
integrāciju, līdztekus Patvēruma un 
migrācijas fonda finansētām darbībām.

(20) Ņemot vērā pastāvīgo vajadzību 
pastiprināt centienus, lai risinātu migrācijas 
plūsmu pārvaldību visā Savienībā un lai 
nodrošinātu saskaņotu, stingru un 
konsekventu atbalstu solidaritātes un 
taisnīgas kopīgas atbildības centieniem, 
ESF+ būtu jānodrošina atbalsts, ar ko 
veicina trešo valstu valstspiederīgo 
sociālekonomisko integrāciju, līdztekus 
Patvēruma un migrācijas fonda, ERAF un 
fondu, kuriem var būt pozitīva ietekme uz 
trešo valstu valstspiederīgo integrāciju,
finansētām darbībām. Dalībvalstīm 
vajadzētu piešķirt atbilstīgu ESF+ resursu 
daļu vietējām iestādēm, lai nodrošinātu 
tādas vajadzības, kas saistītas ar trešo 
valstu valstspiederīgo integrāciju vietējā 
līmenī.

Or. en
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Grozījums Nr. 135
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā pastāvīgo vajadzību 
pastiprināt centienus, lai risinātu migrācijas 
plūsmu pārvaldību visā Savienībā un lai 
nodrošinātu saskaņotu, stingru un 
konsekventu atbalstu solidaritātes un 
kopīgas atbildības centieniem, ESF+ būtu 
jānodrošina atbalsts, ar ko veicina trešo 
valstu valstspiederīgo sociālekonomisko 
integrāciju, līdztekus Patvēruma un 
migrācijas fonda finansētām darbībām.

(20) Ņemot vērā pastāvīgo vajadzību 
pastiprināt centienus, lai risinātu migrācijas 
plūsmu pārvaldību visā Savienībā un lai 
nodrošinātu saskaņotu, stingru un 
konsekventu atbalstu solidaritātes un 
kopīgas atbildības centieniem, ESF+ būtu 
jānodrošina atbalsts, ar ko veicina trešo 
valstu valstspiederīgo sociālekonomisko 
integrāciju, līdztekus Patvēruma un 
migrācijas fonda finansētām darbībām. 
Dalībvalstīm būtu jāpiešķir atbilstīgi 
resursi vietējām iestādēm, lai īstenotu 
migrantu integrāciju vietējā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Brando Benifei

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Migrācijas plūsmu pārvaldībai 
piemīt atšķirīga dimensija un ietekme 
pilsētās un vietējā līmenī. Pilsētas, vietējās 
un reģionālās iestādes, sociālie partneri, 
sociāli ekonomiskie dalībnieki un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir 
spējušas izstrādāt efektīvas un inovatīvas 
stratēģijas, projektus un iniciatīvas, lai 
risinātu īstermiņa un ilgtermiņa 
problēmas saistībā ar trešo valstu 
valstspiederīgo uzņemšanu, sociālo
iekļautību un integrāciju sabiedrībā un 
darba tirgū. ESF+ būtu jāpiedāvā tiešs 
atbalsts pilsētām un vietējām 
ieinteresētajām personām, lai izvērstu 
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vietējos projektus šajā jomā nolūkā 
piedāvāt savlaicīgu, mērķtiecīgu un 
efektīvu atbalstu, ņemot vērā vietējās 
vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) ESF + nekādā gadījumā nedrīkst 
tiešā vai netiešā veidā stimulēt jaunas 
nelegālās migrācijas plūsmas uz ES, bet 
tam joprojām jābūt lietderīgam 
instrumentam, lai veicinātu to Eiropas 
iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu, sociālo un 
ekonomisko integrāciju, kas likumīgi 
dzīvojot Savienībā, saskaras ar 
nabadzības apstākļiem, materiālo 
trūkumu, sociālo atstumtību un kuriem ir 
grūtības atrast pastāvīgu nodarbinātību 
Eiropas darba tirgū.

Or. it

Grozījums Nr. 138
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 

svītrots
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 

(21) ESF+ būtu jāatbalsta dalībvalstu
politika un sistēmas reformas 
nodarbinātības, sociālās iekļautības, 
veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes, kā 
arī izglītības un apmācības jomā.
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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.

Or. it

Grozījums Nr. 140
Claude Rolin

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, 

(21) ESF+ būtu jāatbalsta politika un 
sistēmas reformas nodarbinātības, sociālās 
iekļautības, veselības aprūpes un ilgtermiņa 
aprūpes, kā arī izglītības un apmācības 
jomā. 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.
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saskaņotību, papildināmību un sinerģiju 
starp finansējuma avotiem, tostarp ar to 
saistīto tehnisko palīdzību.

Or. fr

Grozījums Nr. 141
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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. Dalībvalstīm no ESF+ finanšu 
līdzekļiem, kas tām atvēlēti, ievērojot 
dalītās pārvaldības principu, būtu jāatvēl 
tāda attiecīga summa, lai varētu īstenot 
attiecīgos konkrētām valstīm adresētos 
ieteikumus, kuri atbilst ESF+ darbības 
pamatojumam. Komisijai un dalībvalstīm
būtu jānodrošina saskaņotība, koordinācija 
un papildināmība starp dalīto pārvaldību un 
ESF+ Veselības sadaļu un Strukturālo 
reformu atbalsta programmu. 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, pastāvīgi ņemot 
vērā ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķus, kas noteikti LESD 
174. pantā.

Or. en
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Grozījums Nr. 142
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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, izglītības un apmācības, kā arī 
nabadzības izskaušanas jomā, kas saistītas 
ar Eiropas pusgada sociālo rezultātu 
pārskatā norādītajām problēmām.
Dalībvalstīm būtu jāatvēl tāda attiecīga 
summa no sociālās kohēzijas un sociālo 
tiesību finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti, 
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 šajā procesā būtu
jāiesaista vietējās un reģionālās iestādes, 
lai nodrošinātu saskaņotību, koordināciju 
un papildināmību starp visiem 
pārvaldības līmeņiem un dalīto pārvaldību 
un ESF+ tiešās un netiešās pārvaldības
sadaļu, kā arī starp šo 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.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā
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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. 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
būtu jāpārskata darbības programmas, lai 
novērtētu, vai tās pietiekami nodrošina 
konkrētām valstīm adresēto ieteikumu 
izpildi. Komisijai un dalībvalstīm šajā 
procesā būtu pilnvērtīgi jāiesaista vietējās 
un reģionālās iestādes, lai nodrošinātu 
saskaņotību, koordināciju un 
papildināmību starp visiem pārvaldības 
līmeņiem un dalīto pārvaldību un EaSI 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, ievērojot 
partnerības principu.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Edouard Martin

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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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. Lai stiprinātu saskaņotību ar Eiropas 
pusgadu un jaunajiem noteikumiem par 
Enerģētikas savienības pārvaldību, 
dalībvalstīm būtu jāatvēl tāda attiecīga 
summa no ESF+ finanšu līdzekļiem, kas 
tām atvēlēti, ievērojot dalītās pārvaldības 
principu, lai, veidojot taisnīgu pāreju, 
varētu īstenot attiecīgos konkrētām valstīm 
adresētos ieteikumus saistībā ar 
strukturālām problēmām, tostarp klimata 
un enerģētikas jomā, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) ESF+ būtu jāatbalsta politika un 
sistēmas reformas nodarbinātības, sociālās 
iekļautības, veselības aprūpes un ilgtermiņa 

(21) ESF+ būtu jāatbalsta politika un 
sistēmas reformas nodarbinātības, sociālās 
iekļautības, veselības aprūpes un ilgtermiņa 
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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.

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, kā arī Eiropas sociālo tiesību 
pīlāra ilgtspējīgas attīstības mērķu 
ievērošana. 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.

Or. de

Grozījums Nr. 146
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

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 

(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 
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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.

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 šajā procesā būtu 
jāiesaista vietējās un reģionālās 
pašvaldības, lai nodrošinātu saskaņotību, 
koordināciju un papildināmību 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.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier

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 

(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 
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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.

starp dalīto pārvaldību un ESF+ Veselības 
sadaļu un Strukturālo reformu atbalsta 
programmu, tostarp reformu īstenošanas 
instrumentu un tehniskā atbalsta 
instrumentu, kā arī Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru. 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 148
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 25 %
no finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti no
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas, 
būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai.

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 30 %
no Sociālās kohēzijas un sociālo tiesību
sadaļas, būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai un nabadzības izskaušanai. 
Šai procentuālajai daļai būtu jāpapildina 
valsts līdzekļi, lai risinātu galējas 
nabadzības problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 25 % no 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti no 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas, 
būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai.

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 30 % no 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti no 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas, 
būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai un cīņai pret nabadzību. 
Dalībvalstīm šis piešķīrums būtu 
jāizmanto, lai risinātu problēmas, kas nav 
saistītas tikai ar bezdarbu, veicot 
pasākumus, kuri atšķiras no darba tirgus 
aktivizēšanas pasākumiem, lai atbalstītu 
nabadzības izskaušanu un integrāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 25 % no 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti no 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas, 
būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai.

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 30 % no 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti no 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas, 
būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai un nabadzības pilnīgai 
likvidēšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 151
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 25 % no 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti no 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas, 
būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai.

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 30 % no 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti no 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas, 
būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 25 % no 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti no 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas, 
būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai.

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 30 % no 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti no 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas, 
būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Ádám Kósa
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Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 25 % no 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti no 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas, 
būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai.

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 20 % no 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti no 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas, 
būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai.

Or. hu

Grozījums Nr. 154
Ulrike Trebesius

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 25 % no 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti no 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas, 
būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai.

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 20 % no 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti no 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas, 
būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 25 % no 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti no 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas, 
būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai.

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 20 % no 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti no 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas, 
būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm pietiekami lielas iespējas ieguldīt savās prioritātēs nodrošina 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda pašreizējā tematiskā koncentrācija ESF attiecībā uz sociālo iekļaušanu 
(20 %), ņemot vērā vajadzības, kas izriet gan no Eiropas sociālo tiesību pīlāra, gan no 
konkrētai valstij adresētajiem ieteikumiem.

Grozījums Nr. 156
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 25 % no 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti no 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas, 
būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai.

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 25 % no 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti no 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas, 
būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai un nabadzības vecumdienās 
efektīvai apkarošanai.

Or. de
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Grozījums Nr. 157
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Maria João Rodrigues

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Visas dalībvalstis ir ratificējušas 
ANO Konvenciju par bērna tiesībām 
(UNCRC), kas ir standarts bērnu tiesību 
veicināšanas un aizsardzības jomā. Bērnu 
tiesību veicināšana ir skaidrs mērķis, kas 
iekļauts ES politikas virzienos, (Lisabonas 
līguma 3. pants), un ES Pamattiesību 
hartā ir noteikts, ka visās ES darbībās 
vispirms jāņem vērā bērna intereses. ES 
un dalībvalstīm būtu pienācīgi jāizmanto 
ESF+, lai bērniem, kas dzīvo nabadzībā 
un ir sociāli atstumti, pārtrauktu 
nelabvēlīgu apstākļu apburto loku, kā 
noteikts Eiropas Komisijas 2013. gada 
ieteikumā "Ieguldījums bērnos". ESF+ 
būtu jāatbalsta darbības, kas veicina 
efektīvas intervences, kuras palīdz īstenot 
bērnu tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Visas dalībvalstis ir ratificējušas 
ANO Konvenciju par bērna tiesībām, kas 
ir standarts bērnu tiesību veicināšanas un 
aizsardzības jomā. Bērnu tiesību 
veicināšana ir skaidrs mērķis, kas iekļauts 
ES politikas virzienos, un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā ir noteikts, 
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ka visās Savienības darbībās vispirms 
jāņem vērā bērna intereses. ESF+ būtu 
jāatbalsta darbības, kas veicina efektīvas 
intervences, kuras palīdz īstenot bērnu 
tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Nabadzība atņem bērniem 
pienācīgus dzīves apstākļus, izglītības 
iespējas, piekļuvi veselīgam uzturam un 
veselības aprūpei, kas ilgtermiņā rada 
lielāku bezdarba, paaudzēm ilgu 
nabadzības, nepietiekama uztura, slimību, 
bezpajumtniecības, priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas un sociālās atstumtības 
risku. Uzaugšana nabadzībā, var 
dramatiski mainīt bērnu iespējas izmantot 
tiesības, kas nostiprinātas ANO 
Konvencijā par bērna tiesībām (UNCRC). 
Bērnu nabadzības problēma ir jārisina 
bērna tiesību skatījumā, piemērojot 
integrētu starpnozaru pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) Ņemot vērā nemainīgi augsto 
bērnu nabadzības un sociālās atstumtības 
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līmeni Savienībā un ņemot vērā Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra 11. principu, kurā 
noteikts, ka bērniem ir tiesības uz 
aizsardzību pret nabadzību un bērniem no 
sociāli nelabvēlīgas vides ir tiesības uz 
īpašiem pasākumiem vienlīdzīgu iespēju 
vairošanai, dalībvalstīm būtu jāpiešķir 
10 % no ESF+ finanšu līdzekļiem, kas 
tām paredzēti, ievērojot dalītās 
pārvaldības principu, lai izskaustu bērnu 
nabadzību un sociālo atstumtību. 
Ieguldījumi bērnos jau agrīnā vecumā 
rada ievērojamu atdevi bērniem un 
sabiedrībai kopumā un ir izšķiroši, lai jau 
agrīnā vecumā pārrautu nelabvēlīgu 
apstākļu apburto loku, un ir būtiski, lai 
visai sabiedrībai samazinātu nabadzības 
un sociālās atstumtības risku. Atbalstot 
bērnu prasmju un iemaņu pilnveidi, viņi 
spēs pilnībā izmantot savu potenciālu, 
nodrošinot vislabākos rezultātus izglītības 
un veselības jomā, lai viņi varētu kļūt par 
aktīviem sabiedrības locekļiem un 
palielināt savas iespējas darba tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Maria 
João Rodrigues

Regulas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) Ņemot vērā nemainīgi augsto 
bērnu nabadzības un sociālās atstumtības 
līmeni ES (2017. gadā 26,4 %) un ņemot 
vērā Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kurā 
noteikts, ka bērniem ir tiesības uz 
aizsardzību pret nabadzību un bērniem no 
sociāli nelabvēlīgas vides ir tiesības uz 
īpašiem pasākumiem vienlīdzīgu iespēju 
vairošanai, dalībvalstīm vismaz 10 % no 
ESF+ finanšu līdzekļiem, kas tām 
paredzēti, ievērojot dalītās pārvaldības 
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principu, būtu jāpiešķir Eiropas Bērnu 
garantiju shēmai, lai izskaustu bērnu 
nabadzību un sociālo atstumtību. 
Ieguldījumi bērnos jau agrīnā vecumā 
rada ievērojamu atdevi bērniem un 
sabiedrībai kopumā. Atbalstot bērnu 
prasmju un iemaņu pilnveidi, viņi spēs 
pilnībā izmantot savu potenciālu, lai kļūtu 
par aktīviem sabiedrības locekļiem un, 
kļūstot par jauniešiem, palielinātu savas 
iespējas darba tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Regulas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) Bērnu, jo īpaši nabadzīgāko, 
dzīves apstākļus veido pamatvajadzību 
(uzturs un pajumte) nodrošināšana, 
kvalitatīvu sabiedrisko pakalpojumu 
(veselības un izglītības) pieejamība un 
stabila vecāku situācija, lai nodrošinātu 
labu audzināšanu (sociālā integrācija un 
integrācija darba tirgū). Tāpēc Eiropas 
rīcībai, uzlabojot nabadzīgo bērnu dzīves 
apstākļus, jābūt daudzdimensionālai, 
balstītai uz tiesībām un integrētai, lai 
nodrošinātu, ka bērniem un viņu 
ģimenēm ir pieejami pietiekami resursi un 
kvalitatīvi pakalpojumi. Eiropas Bērnu 
garantija ir tāda jauna integrēta pieeja, 
lai risinātu bērnu nabadzības 
daudzdimensionālos aspektus, kurai būtu 
jānodrošina, lai ikvienam Eiropas 
bērnam, kam draud nabadzība, būtu 
pieejama kvalitatīva veselības aprūpe bez 
maksas, kvalitatīva bezmaksas izglītība, 
kvalitatīva bērnu aprūpe, pienācīgas 
kvalitātes mājoklis un pienācīgs uzturs. 
Pievēršoties šīm piecām rīcības jomām, 
Eiropas un valstu rīcības plāni 
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nodrošinātu, ka miljoniem bērnu Eiropā 
dzīves apstākļi un iespējas ievērojami 
uzlabotos un turklāt ilgtermiņa 
perspektīvā. Bērnu garantija šajā periodā 
ir galvenā strukturālā reforma, un tā būtu 
jāuzskata par investīciju Eiropas 
Savienības stabilitātē un labklājībā, kas ir 
svarīgi, lai saglabātu ES izaugsmes 
potenciālu. Ieguldījums bērnos jau agrīnā 
vecumā ir vissvarīgākais ekonomiskās un 
sociālās labklājības uzlabošanas līdzeklis.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Ulrike Trebesius

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 

(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, ja ārēji revidenti ir 
pierādījuši, ka šīs programmas ir bijušas 
lietderīgas. Programmu uzraudzībai un 
paraugprakses apmaiņai ESF+ jāpievērš 
galvenā uzmanība, lai maksimāli 
palielinātu finansējuma efektivitāti.
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 
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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 
finanšu līdzekļiem būtu jāpiešķir tam, lai 
sekmētu jauniešu piemērotību darba 
tirgum.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

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 

(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(NEET), un šis līmenis ir vēl 
augstāks starp jauniešiem no nelabvēlīgas 
sociālās vides, šīm dalībvalstīm jāturpina 
ieguldīt pienācīgus sociālās kohēzijas un 
sociālo tiesību sadaļas finanšu līdzekļus 
darbībās, kas sekmē jauniešu 
nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot Garantiju
jauniešiem. Pamatojoties uz darbībām, ko 
2014.–2020. gada plānošanas periodā 
atbalsta Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva 
un kas vērstas uz atsevišķām personām, 
dalībvalstīm arī turpmāk būtu jāveicina 
augstas kvalitātes jauniešu nodarbinātības 
un izglītības reintegrācijas un efektīvi 
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 
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darbu, lai tie sniegtu īpaši pielāgotu 
atbalstu jauniešiem. Tāpēc attiecīgajām
dalībvalstīm vismaz 10 % no savas valsts 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas 
finanšu līdzekļiem būtu jāpiešķir tam, lai 
sekmētu jauniešu piemērotību darba 
tirgum.

ir atvieglot pāreju no skolas uz darba dzīvi, 
kā arī pārskatot un pielāgojot 
nodarbinātības dienestu darbu, lai tie 
sniegtu īpaši pielāgotu atbalstu jauniešiem 
un sniegtu savus pakalpojumus bez 
jebkādas diskriminācijas. Tāpēc 
dalībvalstīm vismaz 5 % no savas valsts 
sociālās kohēzijas un sociālo tiesību
sadaļas finanšu līdzekļiem vai 15 % no 
savas valsts sociālās kohēzijas un sociālo 
tiesību sadaļas finanšu līdzekļiem — ja 
NEET rādītājs ir pārāk augsts —, būtu 
jāpiešķir politikas virzieniem jauniešu 
nodarbinātībai, izglītības turpināšanai, 
kvalitatīvu darbvietu izveidei, māceklības 
un stažēšanās veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Claude Rolin

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 

(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 
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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 
finanšu līdzekļiem būtu jāpiešķir tam, lai 
sekmētu jauniešu piemērotību darba 
tirgum.

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 piemērotā teritoriālajā līmenī 
saskaņā ar to institucionālo, tiesisko un 
finansiālo regulējumu vismaz 15 % no 
savas valsts dalītā pārvaldībā īstenotās 
ESF+ sadaļas finanšu līdzekļiem būtu 
jāpiešķir tam, lai sekmētu jauniešu 
piemērotību darba tirgum.

Or. fr

Grozījums Nr. 166
Verónica Lope Fontagné

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, 

(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, 
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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 
finanšu līdzekļiem būtu jāpiešķir tam, lai 
sekmētu jauniešu piemērotību darba 
tirgum.

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, īpašu uzmanību veltot 
visgrūtāk sasniedzamajiem jauniešiem. 
Tāpēc attiecīgajām dalībvalstīm vismaz 
15 % no savas valsts dalītā pārvaldībā 
īstenotās ESF+ sadaļas finanšu līdzekļiem 
būtu jāpiešķir tam, lai sekmētu jauniešu 
piemērotību darba tirgum.

Or. es

Grozījums Nr. 167
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 

(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 
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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 
finanšu līdzekļiem būtu jāpiešķir tam, lai 
sekmētu jauniešu piemērotību darba 
tirgum.

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 12 % no savas valsts 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas 
finanšu līdzekļiem būtu jāpiešķir tam, lai 
sekmētu jauniešu piemērotību darba 
tirgum.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(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 
un augstas kvalitātes darbvietu 
pieejamību jauniešiem, 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 
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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 
finanšu līdzekļiem būtu jāpiešķir tam, lai 
sekmētu jauniešu piemērotību darba 
tirgum.

no skolas uz darba dzīvi, kā arī pārskatot 
un pielāgojot nodarbinātības dienestu 
darbu, lai tie sniegtu īpaši pielāgotu 
atbalstu jauniešiem un jo īpaši jauniešiem 
no nelabvēlīgas sociālās vides. Tāpēc 
attiecīgajām dalībvalstīm vismaz 10 % no 
savas valsts dalītā pārvaldībā īstenotās 
ESF+ sadaļas finanšu līdzekļiem būtu 
jāpiešķir tam, lai sekmētu jauniešu 
piemērotību darba tirgum.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Uzsver, ka Austrijas veiksmīgais 
duālās izglītības modelis, ka ietver aroda 
apgūšanu un praksi uzņēmumā, varētu 
būt efektīvs veids, kā aktīvi cīnīties pret 
jauniešu bezdarbu. Šajā saistībā aicina 
dalībvalstis pieņemt duālās izglītības 
sistēmu, kas ES ir nostiprinājusies kā 
vadošais modelis.

Or. de

Grozījums Nr. 170
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Ņemot vērā to, ka palielinās 
atšķirības reģionos, tostarp 
labklājīgākajos reģionos, kuros ir 
nabadzīgi rajoni.
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Or. fr

Grozījums Nr. 171
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Prasa ilgtspējīgi stiprināt EURES, 
jo īpaši visaptveroši attīstot interneta 
platformu un veicinot dalībvalstu 
aktīvāku līdzdalību. Aicina dalībvalstis 
efektīvāk izmantot pašreizējo modeli un 
visas dalībvalstīs pieejamās brīvās 
darbvietas publicēt EURES sistēmā.

Or. de

Grozījums Nr. 172
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Dalībvalstīm būtu jānodrošina šo 
fondu atbalstīto darbību koordinācija un 
papildināmība.

(24) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jānodrošina ESF+ un pārējo Savienības 
programmu un instrumentu atbalstīto 
darbību koordinācija un papildināmība, 
piemēram, Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fonds, Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds, Erasmus, 
Patvēruma un migrācijas fonds, 
"Apvārsnis Eiropa", Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
un Digitālās Eiropas programma.

Or. en
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Grozījums Nr. 173
Silvia Costa

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Dalībvalstīm būtu jānodrošina šo 
fondu atbalstīto darbību koordinācija un 
papildināmība.

(24) Dalībvalstīm būtu jānodrošina šo 
fondu, tostarp Erasmus, "Radošā Eiropa" 
un Eiropas Solidaritātes korpusa,
atbalstīto darbību koordinācija un 
papildināmība.

Or. it

Grozījums Nr. 174
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Dalībvalstīm būtu jānodrošina šo 
fondu atbalstīto darbību koordinācija un 
papildināmība.

(24) Dalībvalstīm sadarbībā ar 
kompetentajām reģionālajām un vietējām 
iestādēm būtu jānodrošina šo fondu 
atbalstīto darbību koordinācija un 
papildināmība.

Or. it

Grozījums Nr. 175
Elisabeth Morin-Chartier

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Ņemot vērā nemainīgi augsto 
bērnu nabadzības un sociālās atstumtības 
līmeni ES (2017. gadā 26,4 %) un ņemot 
vērā Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kurā 
noteikts, ka bērniem ir tiesības uz 
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aizsardzību pret nabadzību un bērniem no 
sociāli nelabvēlīgas vides ir tiesības uz 
īpašiem pasākumiem vienlīdzīgu iespēju 
vairošanai, dalībvalstīm pienācīga summa 
no ESF+ finanšu līdzekļiem, kas tām 
paredzēti, ievērojot dalītās pārvaldības 
principu, būtu jāpiešķir, lai izskaustu 
bērnu nabadzību un sociālo atstumtību. 
Ieguldījumi bērnos jau agrīnā vecumā 
rada ievērojamu atdevi bērniem un 
sabiedrībai kopumā. Atbalstot bērnu 
prasmju un iemaņu pilnveidi, viņi spēs 
pilnībā izmantot savu potenciālu, lai kļūtu 
par aktīviem sabiedrības locekļiem un, 
kļūstot par jauniešiem, palielinātu savas 
iespējas darba tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Theodoros Zagorakis

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, mazapdzīvotos ziemeļu reģionos 
un salās ir tiesības izmantot konkrētus 
pasākumus, ievērojot kopējo politiku un 
ES programmas. Pastāvīgo ierobežojumu 
dēļ šiem reģioniem vajadzīgs īpašs atbalsts.

Or. el

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka ESF+ ģeogrāfiskais tvērums.

Grozījums Nr. 177
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
25. apsvērums
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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.

Or. it

Grozījums Nr. 178
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 174. un 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Saistībā ar lauku, kalnu un salu 
apgabalu īpašajiem strukturālajiem 
apstākļiem ir vajadzīga mērķtiecīga un 
īpaša ESF + apņemšanās, lai šajās jomās 
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ciešā sadarbībā ar valsts, reģionālajām un 
vietējām iestādēm un kopā ar 
sociālekonomiskajiem dalībniekiem un 
sociālajiem partneriem veicinātu 
nodarbinātību, kā arī lai atbalstītu 
konkurētspēju un novērstu iedzīvotāju 
skaita samazināšanos.

Or. it

Grozījums Nr. 180
Dominique Martin

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ 
atbalstīto darbību īstenošana ir atkarīga 
no labas pārvaldības un partnerības starp 
visiem attiecīgajiem teritoriālajiem un 
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 
īpaši sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ ir 
svarīgi, lai dalībvalstis mudinātu sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību 
iesaistīties dalīti pārvaldīta ESF+ 
īstenošanā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 181
Javi López

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ 
atbalstīto darbību īstenošana ir atkarīga no 
labas pārvaldības un partnerības starp 
visiem attiecīgajiem teritoriālajiem un
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ 
atbalstīto darbību īstenošana ir atkarīga no 
labas pārvaldības un partnerības starp ES 
iestādēm un valstu, reģionālajām un 
vietējām iestādēm attiecīgajos 
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īpaši sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ ir 
svarīgi, lai dalībvalstis mudinātu sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību 
iesaistīties dalīti pārvaldīta ESF+ 
īstenošanā.

teritoriālajos līmeņos, kā arī 
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 
īpaši sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ ir 
svarīgi, lai dalībvalstis iesaistītu 
reģionālās un vietējās iestādes dalīti 
pārvaldīta ESF+ īstenošanā, jo tās spēj 
labāk izprast sociālās un ekonomikas 
vajadzības vietējā līmenī un veicināt 
sociālo partneru un pilsoniskās 
sabiedrības dalību.

Or. es

Grozījums Nr. 182
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ 
atbalstīto darbību īstenošana ir atkarīga no 
labas pārvaldības un partnerības starp 
visiem attiecīgajiem teritoriālajiem un
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 
īpaši sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ ir 
svarīgi, lai dalībvalstis mudinātu sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību 
iesaistīties dalīti pārvaldīta ESF+ 
īstenošanā.

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ 
atbalstīto darbību īstenošana ir atkarīga no 
labas pārvaldības un partnerības starp ES 
iestādēm un nacionālajām, reģionālajām 
un vietējām iestādēm kopā ar
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, 
sociālajiem partneriem un nevalstiskajām 
organizācijām. Tādēļ ir svarīgi, lai 
dalībvalstis mudinātu vietējās un 
reģionālās iestādes, kā arī sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību 
iesaistīties dalīti pārvaldīta ESF+ 
īstenošanā.

Or. it

Grozījums Nr. 183
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ 
atbalstīto darbību īstenošana ir atkarīga no 
labas pārvaldības un partnerības starp 
visiem attiecīgajiem teritoriālajiem un 
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 
īpaši sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ ir 
svarīgi, lai dalībvalstis mudinātu sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību
iesaistīties dalīti pārvaldīta ESF+ 
īstenošanā.

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ 
atbalstīto darbību īstenošana ir atkarīga no 
labas pārvaldības un partnerības starp 
visiem attiecīgajiem teritoriālajiem un 
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 
īpaši reģionālajām un vietējām 
pašvaldībām, sociālajiem partneriem un 
pilsoniskajai sabiedrībai, īpašu uzmanību 
pievēršot nevalstiskajām organizācijām, 
kuras sniedz nodarbinātības, aprūpes,
izglītības un sociālos pakalpojumus un 
darbojas diskriminācijas novēršanas 
un/vai cilvēktiesību aizsardzības jomā. 
Tādēļ ir svarīgi, lai dalībvalstis 
nodrošinātu reģionālo un vietējo 
pašvaldību, sociālo partneru un
pilsoniskās sabiedrības būtisku līdzdalību 
dalīti pārvaldīta ESF+ stratēģiskajā 
pārvaldībā — gan izvirzot darbības 
programmu prioritātes, gan īstenošanas, 
uzraudzības procesā, gan rezultātu un 
ietekmes novērtēšanā. Turklāt, lai 
nodrošinātu nediskrimināciju un 
vienlīdzīgas iespējas, ir ļoti svarīgi, lai 
visos posmos tiktu iesaistītas arī 
līdztiesības iestādes un valstu cilvēktiesību 
struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ 
atbalstīto darbību īstenošana ir atkarīga no 
labas pārvaldības un partnerības starp 
visiem attiecīgajiem teritoriālajiem un 

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ 
atbalstīto darbību īstenošana ir atkarīga no 
labas pārvaldības un partnerības starp 
visiem attiecīgajiem teritoriālajiem un 
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sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 
īpaši sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ ir 
svarīgi, lai dalībvalstis mudinātu sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību 
iesaistīties dalīti pārvaldīta ESF+ 
īstenošanā.

sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 
īpaši sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ ir 
svarīgi, lai dalībvalstis iesaistītu sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību ESF+ 
programmu plānošanā, uzraudzībā, 
īstenošanā un novērtēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ 
atbalstīto darbību īstenošana ir atkarīga no 
labas pārvaldības un partnerības starp 
visiem attiecīgajiem teritoriālajiem un 
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 
īpaši sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ ir 
svarīgi, lai dalībvalstis mudinātu sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību 
iesaistīties dalīti pārvaldīta ESF+ 
īstenošanā.

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ 
atbalstīto darbību īstenošana ir atkarīga no 
labas pārvaldības un partnerības starp ES 
iestādēm un valstu, reģionālajām un 
vietējām iestādēm, un 
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 
īpaši sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ ir 
svarīgi, lai dalībvalstis iesaistītu vietējās 
un reģionālās pašvaldības ESF+ 
īstenošanā, kā arī mudinātu piedalīties 
sociālos partnerus un pilsonisko sabiedrību.

Or. fr

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi saglabāt ESF+ teritoriālo dimensiju, tās īstenošanā pilnībā iesaistot 
reģionālās un vietējās pašvaldības.

Grozījums Nr. 186
Theodoros Zagorakis

Regulas priekšlikums
26. apsvērums



AM\1164117LV.docx 119/148 PE626.995v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ 
atbalstīto darbību īstenošana ir atkarīga no 
labas pārvaldības un partnerības starp 
visiem attiecīgajiem teritoriālajiem un 
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 
īpaši sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ ir 
svarīgi, lai dalībvalstis mudinātu sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību
iesaistīties dalīti pārvaldīta ESF+
īstenošanā.

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ 
atbalstīto darbību īstenošana ir atkarīga no 
labas pārvaldības un partnerības starp ES 
iestādēm un vietējām, reģionālajām un 
valsts iestādēm attiecīgajā teritoriālajā 
līmenī, kopā ar sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ ir 
svarīgi, lai dalībvalstis iesaistītu vietējās 
un reģionālās pašvaldības dalīti pārvaldīta 
ESF+ īstenošanā, jo tās labāk pārzina 
sociālās un ekonomiskās vajadzības 
vietējā līmenī, un mudinātu iesaistīties
sociālos partnerus un pilsonisko 
sabiedrību.

Or. en

Pamatojums

Nodrošina daudzlīmeņu pārvaldību un vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistīšanos ESF+ 
īstenošanā.

Grozījums Nr. 187
Edouard Martin

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ 
atbalstīto darbību īstenošana ir atkarīga no 
labas pārvaldības un partnerības starp 
visiem attiecīgajiem teritoriālajiem un 
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 
īpaši sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ ir 
svarīgi, lai dalībvalstis mudinātu sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību 
iesaistīties dalīti pārvaldīta ESF+ 
īstenošanā.

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ 
atbalstīto darbību īstenošana ir atkarīga no 
labas pārvaldības un partnerības starp 
visiem attiecīgajiem teritoriālajiem un 
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo
īpaši sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ ir 
svarīgi, lai dalībvalstis paredzētu skaidrus 
un juridiski saistošus noteikumus sociālo 
partneru un pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanai dalīti pārvaldīta ESF+ 
īstenošanā, lai iegūtu stratēģiskāku 
skatījumu uz problēmām un to 
risinājumiem darba un dzīves jomās 
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vietējā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ 
atbalstīto darbību īstenošana ir atkarīga no 
labas pārvaldības un partnerības starp 
visiem attiecīgajiem teritoriālajiem un 
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 
īpaši sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ ir 
svarīgi, lai dalībvalstis mudinātu sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību 
iesaistīties dalīti pārvaldīta ESF+ 
īstenošanā.

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ 
atbalstīto darbību īstenošana ir atkarīga no 
labas pārvaldības un partnerības starp 
visiem attiecīgajiem teritoriālajiem un 
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 
īpaši sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ ir 
svarīgi, lai dalībvalstis mudinātu vietējās 
un reģionālās pašvaldības, sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību 
iesaistīties dalīti pārvaldīta ESF+ 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Martina Anderson

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Lai nodrošinātu labu pārvaldību 
un partnerattiecības starp vadošajām 
iestādēm un partneriem, lietderīgi un 
efektīvi jāveido ieinteresēto personu 
spējas, un šim nolūkam dalībvalstīm būtu 
jāpiešķir pietiekams daudzums ESF+ 
līdzekļu. Tā kā ieguldījumi institucionālās 
spējas un valsts pārvaldes, un sabiedrisko 
pakalpojumu efektivitātes palielināšanā 
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valsts, reģionālā un vietējā līmenī, lai 
īstenotu reformas, labāku regulējumu un 
labu pārvaldību, vairs nav iekļauti dalīti 
pārvaldīta ESF+ darbības mērķos, taču ir 
iekļauti Strukturālo reformu atbalsta 
programmā, Komisijai un dalībvalstīm ir 
jānodrošina efektīva koordinācija starp 
abiem instrumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) FSE + mērķu īstenošana un 
piekļuve tā resursiem dalībvalstīs vēl 
joprojām ir ļoti sarežģīta, kas ievērojami 
samazina tā ietekmi. Tāpēc ir jāturpina 
vienkāršošana, lai samazinātu 
administratīvo un birokrātisko slogu un 
sarežģītību, kas kavē ESF + izmantošanu 
dalībvalstīs, jo īpaši attiecībā uz MVU un 
vietējām administratīvajām iestādēm.

Or. it

Grozījums Nr. 191
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai politikas pasākumi labāk 
reaģētu uz sociālām pārmaiņām un lai 
sekmētu un atbalstītu inovatīvus 
risinājumus, būtiski ir atbalstīt sociālo 
inovāciju. Konkrēti, lai kāpinātu politikas 
efektivitāti un tādējādi pamatotu īpaša 
ESF+ atbalsta saņemšanu, ļoti svarīgi ir 

(27) Lai politikas pasākumi labāk 
reaģētu uz sociālām pārmaiņām un lai 
sekmētu un atbalstītu inovatīvus 
risinājumus arī vietējā līmenī, būtiski ir 
atbalstīt sociālo inovāciju. Konkrēti, lai 
kāpinātu politikas efektivitāti un tādējādi 
pamatotu īpaša ESF+ atbalsta saņemšanu, 
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testēt un izvērtēt inovatīvos risinājumus 
pirms to plašākas izmantošanas.

ļoti svarīgi ir testēt un izvērtēt inovatīvos 
risinājumus pirms to plašākas 
izmantošanas, kā arī labi saskaņot 
Sociālās kohēzijas un sociālo tiesību 
sadaļu ar Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas sadaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Elena Gentile

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai politikas pasākumi labāk 
reaģētu uz sociālām pārmaiņām un lai 
sekmētu un atbalstītu inovatīvus 
risinājumus, būtiski ir atbalstīt sociālo 
inovāciju. Konkrēti, lai kāpinātu politikas 
efektivitāti un tādējādi pamatotu īpaša 
ESF+ atbalsta saņemšanu, ļoti svarīgi ir 
testēt un izvērtēt inovatīvos risinājumus 
pirms to plašākas izmantošanas.

(27) Lai politikas pasākumi labāk 
reaģētu uz sociālām pārmaiņām un lai 
sekmētu un atbalstītu inovatīvus 
risinājumus, būtiski ir atbalstīt sociālo 
inovāciju. Konkrēti, lai kāpinātu politikas 
efektivitāti un tādējādi pamatotu īpaša 
ESF+ atbalsta saņemšanu, ļoti svarīgi ir ne 
tikai izstrādāt un izmēģināt inovatīvus 
risinājumus, bet arī testēt un izvērtēt 
inovatīvos risinājumus pirms to plašākas 
izmantošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Verónica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai politikas pasākumi labāk 
reaģētu uz sociālām pārmaiņām un lai 
sekmētu un atbalstītu inovatīvus 
risinājumus, būtiski ir atbalstīt sociālo 
inovāciju. Konkrēti, lai kāpinātu politikas 
efektivitāti un tādējādi pamatotu īpaša 

(27) Lai politikas pasākumi labāk 
reaģētu uz sociālām pārmaiņām un lai 
sekmētu un atbalstītu inovatīvus 
risinājumus, būtiski ir atbalstīt sociālo 
inovāciju un sociālo ekonomiku. Konkrēti, 
lai kāpinātu politikas efektivitāti un 
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ESF+ atbalsta saņemšanu, ļoti svarīgi ir 
testēt un izvērtēt inovatīvos risinājumus 
pirms to plašākas izmantošanas.

tādējādi pamatotu īpaša ESF+ atbalsta 
saņemšanu, ļoti svarīgi ir testēt un izvērtēt 
inovatīvos risinājumus pirms to plašākas 
izmantošanas.

Or. es

Grozījums Nr. 194
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai politikas pasākumi labāk 
reaģētu uz sociālām pārmaiņām un lai 
sekmētu un atbalstītu inovatīvus 
risinājumus, būtiski ir atbalstīt sociālo 
inovāciju. Konkrēti, lai kāpinātu politikas 
efektivitāti un tādējādi pamatotu īpaša 
ESF+ atbalsta saņemšanu, ļoti svarīgi ir 
testēt un izvērtēt inovatīvos risinājumus 
pirms to plašākas izmantošanas.

(27) Lai politikas pasākumi labāk 
reaģētu uz sociālām pārmaiņām un lai 
sekmētu un atbalstītu inovatīvus 
risinājumus, būtiski ir atbalstīt sociālo 
inovāciju. Konkrēti, lai kāpinātu politikas 
efektivitāti un tādējādi pamatotu īpaša 
ESF+ atbalsta saņemšanu, ļoti svarīgi ir 
vietējā līmenī testēt un izvērtēt inovatīvos 
risinājumus pirms to plašākas 
izmantošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Lai pilnībā izmantotu starpnozaru 
sadarbības potenciālu un uzlabotu 
sinerģiju un saskaņotību ar citām 
politikas jomām, un tādējādi sasniegtu 
ESF+ vispārējos mērķus, sports un 
fiziskās nodarbes jāizmanto kā līdzeklis 
ESF+ darbībās, kuru mērķis jo īpaši ir 
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cīņa pret jauniešu bezdarbu, atstumto 
kopienu sociālās integrācijas uzlabošana, 
veselības veicināšana un slimību 
profilakse.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Lai pilnībā izmantotu starpnozaru 
sadarbības potenciālu un uzlabotu 
sinerģiju un saskaņotību ar citām 
politikas jomām, un tādējādi sasniegtu 
ESF+ vispārējos mērķus, sports un 
fiziskās nodarbes jāizmanto kā līdzeklis 
ESF+ darbībās, kuru mērķis jo īpaši ir 
cīņa pret jauniešu bezdarbu, atstumto 
iedzīvotāju grupu sociālās integrācijas 
uzlabošana, veselības veicināšana un 
slimību profilakse.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(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 
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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.

tirgū, nodarbinātības noteikumiem un 
profesionālo izaugsmi, kā arī sieviešu 
saimniecisko neatkarību, izglītību un 
prasmju pilnveidi, vardarbībā cietušo 
sieviešu iekļaušanu sabiedrībā un darba 
tirgū. Šajā ziņā sinerģijai un politikas 
saskaņotībai ar programmu "Tiesības un 
vērtības” būtu jānodrošina, ka ESF + var 
integrēt un pilnveidot attiecīgās darbības. 
Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka ESF+ veicina vienlīdzīgas 
iespējas visiem bez diskriminācijas saskaņā 
ar LESD 10. pantu un sekmē personu ar 
invaliditāti un hroniskām slimībām 
iekļaušanu sabiedrībā vienlīdzīgi ar citiem 
un palīdz īstenot Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvenciju par personu ar 
invaliditāti tiesībām cita starpā attiecībā uz 
izglītību, darbu, nodarbinātību un 
pieejamību. Šie principi būtu laicīgi un 
saskaņoti jāņem vērā visos aspektos un 
visos programmu sagatavošanas, 
uzraudzības, īstenošanas un novērtēšanas 
posmos, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
veiktas īpašas darbības, lai veicinātu 
dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgas 
iespējas. ESF+ būtu jāveicina arī 
pieejamība saskaņā ar ANO Konvenciju 
par personu ar invaliditāti tiesībām un 
pāreja no institucionālās aprūpes uz 
aprūpi kopienā un ģimenē, jo īpaši 
personām, kuras saskaras ar daudzkārtēju 
diskrimināciju. Pasākumi pārejai no 
institucionālās aprūpes uz aprūpi kopienā 
un ģimenē būtu jāīsteno, izstrādājot 
deinstitucionalizācijas valsts stratēģijas 
un rīcības plānus. ESF+ nebūtu jāatbalsta 
darbības, kurās neievēro Pamattiesību 
hartā noteiktās pamattiesības, jo īpaši 
darbības, kas sekmē segregāciju un sociālo 
atstumtību vai vairo dzimumu stereotipus.
Regula (ES) Nr. [paredzamā 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.

Or. en
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Pamatojums

ANO Pamatnostādnēs par bērnu alternatīvo aprūpi noteikts, ka valstīm gadījumos, kad 
bērnam nav vecāku vai pastāv risks zaudēt vecāku aprūpi, " tiktu noteikti un īstenoti 
vispiemērotākie alternatīvās aprūpes veidi apstākļos, kas veicina bērna pilnīgu un 
harmonisku attīstību". Tostarp ir radu nodrošināta aprūpe, aprūpe audžuģimenē, ģimenē vai 
ģimenei līdzīgos apstākļos un aprūpe iestādē, ietverot arī aprūpi kopienā.

Grozījums Nr. 198
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Elena Gentile, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 
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 

(28) Saskaņā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu 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 visos 
aspektos un visos programmu plānošanas 
un īstenošanas posmos. Dalībvalstīm un
Komisijai arī būtu jānodrošina, ka ESF+ 
veicina vienlīdzīgas iespējas visiem bez 
diskriminācijas, kuras pamatā ir dzimums, 
rases vai etniskā izcelsme, reliģija vai 
pārliecība, invaliditāte, vecums, seksuālā 
orientācija, dzimumpazīmes 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 cita starpā attiecībā uz 
izglītību, darbu, nodarbinātību un 
pieejamību. Šie principi būtu laicīgi un 
saskaņoti jāņem vērā visos aspektos un 
visos programmu sagatavošanas, 
uzraudzības, īstenošanas un novērtēšanas 
posmos, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
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attiecināmību izstrādāt valsts līmenī ar 
dažiem izņēmumiem, kuru dēļ 
nepieciešams paredzēt īpašus noteikumus 
attiecībā uz dalītā pārvaldībā īstenotu
ESF+ sadaļu.

veiktas īpašas darbības, lai veicinātu 
dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgas 
iespējas. ESF+ būtu jāveicina arī pāreja no 
institucionālās aprūpes uz aprūpi kopienā 
un ģimenē, jo īpaši personām, kuras 
saskaras ar daudzkārtēju un starpjomu
diskrimināciju. ESF+ nebūtu jāatbalsta 
darbības, kas veicina segregāciju vai 
sociālo atstumtību. Regula (ES) Nr. 
[paredzamā KNR] paredz noteikumus par 
izdevumu attiecināmību izstrādāt valsts 
līmenī ar dažiem izņēmumiem, kuru dēļ 
nepieciešams paredzēt īpašus noteikumus 
attiecībā uz dalītā pārvaldībā īstenotu 
Sociālās kohēzijas un sociālo tiesību
sadaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Verónica Lope Fontagné

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 
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 

(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 
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 cita starpā attiecībā uz personu 
ar invaliditāti izglītību, apmācību, 
nodarbinātību un piekļūstamību. Šie 
principi būtu laicīgi un saskaņoti jāņem 
vērā visos aspektos un visos programmu 
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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.

sagatavošanas, uzraudzības, īstenošanas un 
novērtēšanas posmos, vienlaikus 
nodrošinot, ka tiek veiktas īpašas darbības, 
lai veicinātu dzimumu līdztiesību un 
vienlīdzīgas iespējas. ESF+ būtu jāveicina 
arī pāreja 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. [paredzamā 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.

Or. es

Grozījums Nr. 200
Marian Harkin, Martina Anderson

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 
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 

(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 
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 cita starpā attiecībā uz izglītību, 
darbu, nodarbinātību un vispārēju 
pieejamību. Šie principi būtu laicīgi un 
saskaņoti jāņem vērā visos aspektos un 
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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.

visos programmu sagatavošanas, 
uzraudzības, īstenošanas un novērtēšanas 
posmos, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
veiktas īpašas darbības, lai veicinātu 
dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgas 
iespējas. ESF+ būtu jāveicina arī pāreja 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. [paredzamā 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Rosa Estaràs Ferragut

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 
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, 

(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 
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 cita starpā attiecībā uz izglītību, 
darbu, nodarbinātību un pieejamību. Šie 
principi būtu laicīgi un saskaņoti jāņem 
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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.

vērā visos aspektos un visos programmu 
sagatavošanas, uzraudzības, īstenošanas un 
novērtēšanas posmos, vienlaikus 
nodrošinot, ka tiek veiktas īpašas darbības, 
lai veicinātu dzimumu līdztiesību un 
vienlīdzīgas iespējas. ESF+ būtu jāveicina 
arī pāreja 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. 
[paredzamā 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.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Elisabeth Morin-Chartier

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 
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, 

(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 
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, 
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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.

uzraudzības, īstenošanas un novērtēšanas 
posmos, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
veiktas īpašas darbības, lai veicinātu 
dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgas 
iespējas. ESF+ būtu jāveicina arī pāreja 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. [paredzamā
KNR] paredz, ka noteikumiem par 
izdevumu attiecināmību jāatbilst Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartai un tie 
jāizstrādā valsts līmenī ar dažiem 
izņēmumiem, kuru dēļ nepieciešams 
paredzēt īpašus noteikumus attiecībā uz 
dalītā pārvaldībā īstenotu ESF+ sadaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Verónica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) ESF+ būtu jāatbalsta pasākumi, 
kas paredzēti bērna tiesību aizsardzībai un 
sekmēšanai, kā arī vienlīdzīgu iespēju 
nodrošināšanai, kas ļauj attīstīt 
nepieciešamo kompetenci, lai kļūtu par 
aktīviem sabiedrības locekļiem, uzlabotu 
iespējas iekļauties darba tirgū un izbeigtu 
nabadzības un sociālās atstumtības 
apburto loku.

Or. es

Grozījums Nr. 204
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Sociālās politikas eksperimenti ir 
neliela mēroga projektu pārbaudes, kurās 
var iegūt pierādījumus par sociālo 
inovāciju īstenošanas iespējamību. Būtu 
jāpanāk, ka veiksmīgas idejas iespējams 
īstenot plašākā mērogā vai citos kontekstos 
ar finansiālu atbalstu no ESF+ vai no 
citiem avotiem.

(31) Sociālās politikas eksperimentiem 
būtu jāpanāk, ka veiksmīgas idejas 
iespējams īstenot plašākā mērogā vai citos 
kontekstos ar finansiālu atbalstu no ESF+ 
vai no citiem avotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Sociālās politikas eksperimenti ir 
neliela mēroga projektu pārbaudes, kurās 
var iegūt pierādījumus par sociālo 
inovāciju īstenošanas iespējamību. Būtu 
jāpanāk, ka veiksmīgas idejas iespējams
īstenot plašākā mērogā vai citos kontekstos 
ar finansiālu atbalstu no ESF+ vai no
citiem avotiem.

(31) Sociālās politikas eksperimenti ir 
neliela mēroga projektu pārbaudes, kurās 
var iegūt pierādījumus par sociālo 
inovāciju īstenošanas iespējamību. Būtu 
jāpanāk, ka tiek atbalstīta iespēja 
izmēģināt idejas vietējā līmenī un
veiksmīgas idejas īstenot plašākā mērogā 
vai novirzīt citos kontekstos dažādos 
reģionos vai dalībvalstīs ar finansiālu 
atbalstu no ESF+ vai kopā ar citiem 
avotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Elena Gentile

Regulas priekšlikums
31. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Sociālās politikas eksperimenti ir 
neliela mēroga projektu pārbaudes, kurās 
var iegūt pierādījumus par sociālo 
inovāciju īstenošanas iespējamību. Būtu 
jāpanāk, ka veiksmīgas idejas iespējams 
īstenot plašākā mērogā vai citos kontekstos 
ar finansiālu atbalstu no ESF+ vai no 
citiem avotiem.

(31) Sociālās politikas eksperimenti ir 
neliela mēroga projektu pārbaudes, kurās 
var iegūt pierādījumus par sociālo 
inovāciju īstenošanas iespējamību. Būtu 
jāpanāk, ka veiksmīgas idejas iespējams 
īstenot plašākā mērogā vai — attiecīgos 
gadījumos — citos kontekstos ar finansiālu 
atbalstu no ESF+ vai no citiem avotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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, 
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.

(32) ESF+ regula paredz noteikumus, ar 
kuriem paredzēts panākt darba ņēmēju
brīvu pārvietošanos nediskriminējošā 
veidā, nodrošinot augstas kvalitātes 
sociālos apstākļus. Dalībvalstu 
nodarbinātības dienestiem, sociālajiem 
partneriem un Komisijai būtu cieši 
jāsadarbojas. Eiropas nodarbinātības 
dienestu tīklam kopā ar sociālajiem 
partneriem būtu jāveicina augstas 
kvalitātes sociālo apstākļu un viegli 
pieejamas informācijas nodrošināšana 
mobilajiem darba ņēmējiem. ESF+ 
darbības joma ietver izstrādātas un 
atbalstītas mērķtiecīgas mobilitātes 
shēmas, kas palīdzēs aizpildīt brīvās 
augstas kvalitātes darbvietas tur, kur darba 
tirgū ir konstatētas nepilnības. Turklāt 
ESF+ darbības joma aptver pārrobežu 
partnerattiecības starp reģionālajiem 
valsts nodarbinātības dienestiem un 
sociālajiem partneriem un to darbību, lai 
veicinātu brīvprātīgu un taisnīgu 
mobilitāti, kā arī pārredzamību un 
pārrobežu darba tirgu integrāciju, 
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sniedzot informāciju, konsultācijas un 
nodrošinot iekārtošanu darbā. Daudzos 
pierobežas reģionos tiem ir būtiska 
nozīme īsta Eiropas darba tirgus attīstībā.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

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, 
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.

(32) ESF+ regula paredz noteikumus, ar 
kuriem paredzēts panākt darba ņēmēju 
brīvu pārvietošanos nediskriminējošā 
veidā. Dalībvalstu nodarbinātības 
dienestiem, sociālajiem partneriem un 
Komisijai būtu cieši jāsadarbojas. Eiropas 
nodarbinātības dienestu tīklam, iesaistot 
sociālos partnerus un attiecīgās 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas,
būtu jāveicina labāka darba tirgu darbība, 
atvieglojot darba ņēmēju pārrobežu 
mobilitāti saskaņā ar taisnīgiem 
nosacījumiem un lielāku pārredzamību,
datus attiecībā uz informāciju par darba 
tirgu grupējot pēc dzimuma, kā arī 
uzlabojot prasmju atzīšanu. ESF+ 
darbības joma ietver arī izstrādātas un 
atbalstītas mērķtiecīgas mobilitātes 
shēmas, kas palīdzēs aizpildīt brīvās 
darbvietas tur, kur darba tirgū ir konstatētas 
nepilnības. Turklāt ESF+ darbības joma 
aptver pārrobežu partnerattiecības starp 
reģionālajiem valsts nodarbinātības 
dienestiem un sociālajiem partneriem un 
to darbību, lai veicinātu brīvprātīgu un 
taisnīgu mobilitāti, kā arī pārredzamību 
un pārrobežu darba tirgu integrāciju, 
sniedzot informāciju, konsultācijas un 
nodrošinot iekārtošanu darbā. Daudzos 
pierobežas reģionos tiem ir būtiska 
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nozīme īsta Eiropas darba tirgus attīstībā.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Michael Detjen

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, 
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.

(32) ESF+ regula paredz noteikumus, ar 
kuriem paredzēts panākt darba ņēmēju 
brīvu pārvietošanos nediskriminējošā 
veidā. Dalībvalstu centrālajiem 
nodarbinātības dienestiem, sociālajiem 
partneriem un Komisijai būtu cieši 
jāsadarbojas. Eiropas nodarbinātības 
dienestu tīklam sadarbībā ar sociālajiem 
partneriem būtu jāveicina labāka darba 
tirgu darbība, atvieglojot darba ņēmēju 
pārrobežu mobilitāti saskaņā ar taisnīgiem 
nosacījumiem un lielāku pārredzamību 
attiecībā uz informāciju par darba tirgu. 
ESF+ darbības joma ietver izstrādātas un 
atbalstītas mērķtiecīgas mobilitātes 
shēmas, kas palīdzēs aizpildīt brīvās 
augstas kvalitātes darbvietas tur, kur darba 
tirgū ir konstatētas nepilnības. Turklāt 
ESF+ darbības jomā ietilpst pārrobežu 
partnerības starp reģionāliem valstu 
nodarbinātības dienestiem un sociālajiem 
partneriem un to darbības, kuru mērķis ir 
veicināt brīvprātīgu un godīgu mobilitāti, 
kā arī pārrobežu darba tirgu 
pārredzamību un integrēšanu, nodrošinot 
informācijas, konsultāciju un 
starpniecības pakalpojumus. Daudzos 
pierobežas reģionos tās ievērojami veicina 
patiesa Eiropas darba tirgus attīstību.

Or. de
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Grozījums Nr. 210
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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, 
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.

(32) ESF+ regula paredz noteikumus, ar 
kuriem paredzēts panākt darba ņēmēju 
brīvu pārvietošanos nediskriminējošā 
veidā, nodrošinot, ka dalībvalstu 
nodarbinātības dienesti, Komisija un
sociālie partneri strādā, cieši 
sadarbojoties. Eiropas nodarbinātības 
dienestu tīklam, iesaistot sociālos 
partnerus, būtu jāveicina labāka darba 
tirgu darbība, atvieglojot darba ņēmēju 
pārrobežu mobilitāti saskaņā ar taisnīgiem 
nosacījumiem un lielāku pārredzamību 
attiecībā uz informāciju par darba tirgu. 
ESF+ darbības joma ietver arī izstrādātas 
un atbalstītas mērķtiecīgas mobilitātes 
shēmas, kas palīdzēs aizpildīt brīvās 
augstas kvalitātes darbvietas tur, kur darba 
tirgū ir konstatētas nepilnības.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) ESF+ aptver pārrobežu 
partnerattiecības starp reģionālajiem 
valsts nodarbinātības dienestiem un 
sociālajiem partneriem un to darbību, lai 
veicinātu brīvprātīgu un taisnīgu 
mobilitāti, kā arī pārredzamību un 
pārrobežu darba tirgu integrāciju, 
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sniedzot informāciju, konsultācijas un 
nodrošinot iekārtošanu darbā. Daudzos 
pierobežas reģionos tiem ir būtiska 
nozīme patiesa Eiropas darba tirgus 
attīstībā.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Mikrouzņēmumiem, sociālās 
ekonomikas un sociālajiem uzņemumiem, 
jo īpaši cilvēkiem, kuriem darba tirgus ir 
visnepieejamākais, viens no galvenajiem 
šķēršļiem uzņēmējdarbības sākšanai ir 
finansējuma nepieejamība. ESF+ regula 
paredz noteikumus, kas radīs tirgus 
ekosistēmu, lai palielinātu sociālo 
uzņēmumu piekļuvi finansējumam, kā arī 
lai apmierinātu pieprasījumu no tiem, kam 
tas visvairāk vajadzīgs, jo īpaši 
bezdarbniekiem, sievietēm un 
neaizsargātiem cilvēkiem, kuri vēlas 
dibināt vai attīstīt mikrouzņēmumu. Šis 
mērķis tiks īstenots, izmantojot finanšu 
instrumentus un budžeta garantiju, kas 
paredzēti fonda InvestEU sociālo 
ieguldījumu un prasmju politikas sadaļā.

(33) Mikrouzņēmumiem, sociālās 
ekonomikas un sociālajiem uzņēmumiem, 
jo īpaši cilvēkiem, kuriem darba tirgus ir 
visnepieejamākais, viens no galvenajiem 
šķēršļiem uzņēmējdarbības sākšanai ir 
finansējuma nepieejamība. ESF+ regula 
paredz noteikumus, kas palielinās sociālo 
uzņēmumu piekļuvi finansējumam un 
atbalsta pakalpojumiem, kā arī lai 
apmierinātu pieprasījumu no tiem, kam tas 
visvairāk vajadzīgs, jo īpaši 
bezdarbniekiem, sievietēm un cilvēkiem
neaizsargātības situācijā, kuri vēlas 
dibināt vai attīstīt mikrouzņēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
33. apsvērums



PE626.995v02-00 138/148 AM\1164117LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Mikrouzņēmumiem, sociālās 
ekonomikas un sociālajiem uzņemumiem, 
jo īpaši cilvēkiem, kuriem darba tirgus ir 
visnepieejamākais, viens no galvenajiem 
šķēršļiem uzņēmējdarbības sākšanai ir 
finansējuma nepieejamība. ESF+ regula 
paredz noteikumus, kas radīs tirgus 
ekosistēmu, lai palielinātu sociālo 
uzņēmumu piekļuvi finansējumam, kā arī 
lai apmierinātu pieprasījumu no tiem, kam 
tas visvairāk vajadzīgs, jo īpaši 
bezdarbniekiem, sievietēm un 
neaizsargātiem cilvēkiem, kuri vēlas 
dibināt vai attīstīt mikrouzņēmumu. Šis 
mērķis tiks īstenots, izmantojot finanšu 
instrumentus un budžeta garantiju, kas 
paredzēti fonda InvestEU sociālo 
ieguldījumu un prasmju politikas sadaļā.

(33) Mikrouzņēmumiem, sociālās 
ekonomikas un sociālajiem uzņēmumiem, 
jo īpaši cilvēkiem, kuriem darba tirgus ir 
visnepieejamākais, viens no galvenajiem 
šķēršļiem uzņēmējdarbības sākšanai ir 
finansējuma nepieejamība. Šajā saistībā 
atsaucas uz pašreizējiem attiecīgajiem 
finanšu līdzekļiem, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu un ES 
Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
programmu. Uzsver, ka ir svarīgi budžetu 
izlietot lietderīgi un ka ir jāatvieglo 
piekļuve ES finanšu līdzekļiem. ESF+ 
regula paredz noteikumus, kas radīs tirgus 
ekosistēmu, lai palielinātu sociālo 
uzņēmumu piekļuvi finansējumam, kā arī 
lai apmierinātu pieprasījumu no tiem, kuri 
vēlas dibināt mikrouzņēmumu. Šis mērķis 
tiks īstenots, izmantojot finanšu 
instrumentus un budžeta garantiju, kas 
paredzēti fonda InvestEU sociālo 
ieguldījumu un prasmju politikas sadaļā.

Or. de

Grozījums Nr. 214
Elena Gentile

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Mikrouzņēmumiem, sociālās 
ekonomikas un sociālajiem uzņemumiem, 
jo īpaši cilvēkiem, kuriem darba tirgus ir 
visnepieejamākais, viens no galvenajiem 
šķēršļiem uzņēmējdarbības sākšanai ir 
finansējuma nepieejamība. ESF+ regula 
paredz noteikumus, kas radīs tirgus 
ekosistēmu, lai palielinātu sociālo 
uzņēmumu piekļuvi finansējumam, kā arī 
lai apmierinātu pieprasījumu no tiem, kam 
tas visvairāk vajadzīgs, jo īpaši 

(33) Mikrouzņēmumiem, sociālās 
ekonomikas un sociālajiem uzņēmumiem, 
jo īpaši cilvēkiem, kuriem darba tirgus ir 
visnepieejamākais, viens no galvenajiem 
šķēršļiem uzņēmējdarbības sākšanai ir 
finansējuma nepieejamība. ESF+ regula 
paredz noteikumus, kas radīs tirgus 
ekosistēmu, lai palielinātu sociālās 
ekonomikas un sociālo uzņēmumu 
piekļuvi finansējumam, kā arī lai 
apmierinātu pieprasījumu no tiem, kam tas 
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bezdarbniekiem, sievietēm un 
neaizsargātiem cilvēkiem, kuri vēlas 
dibināt vai attīstīt mikrouzņēmumu. Šis 
mērķis tiks īstenots, izmantojot finanšu 
instrumentus un budžeta garantiju, kas 
paredzēti fonda InvestEU sociālo 
ieguldījumu un prasmju politikas sadaļā.

visvairāk vajadzīgs, jo īpaši 
bezdarbniekiem, sievietēm un 
neaizsargātiem cilvēkiem, kuri vēlas 
dibināt vai attīstīt mikrouzņēmumu. Šis 
mērķis tiks īstenots, izmantojot finanšu 
instrumentus un budžeta garantiju, kas 
paredzēti fonda InvestEU sociālo 
ieguldījumu un prasmju politikas sadaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Verónica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Mikrouzņēmumiem, sociālās 
ekonomikas un sociālajiem uzņemumiem, 
jo īpaši cilvēkiem, kuriem darba tirgus ir 
visnepieejamākais, viens no galvenajiem 
šķēršļiem uzņēmējdarbības sākšanai ir 
finansējuma nepieejamība. ESF+ regula 
paredz noteikumus, kas radīs tirgus 
ekosistēmu, lai palielinātu sociālo
uzņēmumu piekļuvi finansējumam, kā arī 
lai apmierinātu pieprasījumu no tiem, kam 
tas visvairāk vajadzīgs, jo īpaši 
bezdarbniekiem, sievietēm un 
neaizsargātiem cilvēkiem, kuri vēlas 
dibināt vai attīstīt mikrouzņēmumu. Šis 
mērķis tiks īstenots, izmantojot finanšu 
instrumentus un budžeta garantiju, kas 
paredzēti fonda InvestEU sociālo 
ieguldījumu un prasmju politikas sadaļā.

(33) Mikrouzņēmumiem, sociālās 
ekonomikas un sociālajiem uzņēmumiem, 
jo īpaši cilvēkiem, kuriem darba tirgus ir 
visnepieejamākais, viens no galvenajiem 
šķēršļiem uzņēmējdarbības sākšanai ir 
finansējuma nepieejamība. ESF+ regula 
paredz noteikumus, kas radīs tirgus 
ekosistēmu, lai palielinātu sociālās 
ekonomikas uzņēmumu piekļuvi 
finansējumam, kā arī lai apmierinātu 
pieprasījumu no tiem, kam tas visvairāk 
vajadzīgs, jo īpaši bezdarbniekiem, 
sievietēm un neaizsargātiem cilvēkiem, 
kuri vēlas dibināt vai attīstīt 
mikrouzņēmumu. Šis mērķis tiks īstenots, 
izmantojot finanšu instrumentus un 
budžeta garantiju, kas paredzēti fonda 
InvestEU sociālo ieguldījumu un prasmju 
politikas sadaļā.

Or. es

Grozījums Nr. 216
Heinz K. Becker

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

(33a) Šajā saistībā aicina Komisiju 
Savienības līmenī sociālajiem un uz 
solidaritāti balstītajiem uzņēmumiem 
ieviest Eiropas sociālās ekonomikas zīmi, 
balstoties uz skaidriem kritērijiem, kas 
izstrādāti tā, lai uzsvērtu šo uzņēmumu 
īpašās iezīmes un to sociālo ietekmi, 
palielinātu to atpazīstamību, sekmētu 
ieguldījumus, atvieglotu piekļuvi 
finansējumam un vienotajam tirgum tiem, 
kuri vēlas paplašināties savas valsts tirgū 
vai iziet uz citām dalībvalstīm, bet 
vienlaikus ņemot vērā atšķirīgos 
juridiskos veidus un sistēmas šajā nozarē 
un dalībvalstīs.

Or. de

Grozījums Nr. 217
Elena Gentile

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 nozīme, lai palīdzētu 
sasniegt 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 218
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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) Ieguldītājiem sociālajā jomā, 
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 vairot sociālos ieguldījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Lai atbalstītu ES iniciatīvas par 
Eiropas Savienības tuvināšanu tās 
iedzīvotājiem, papildus jauniešiem 
paredzētajām Interrail biļetēm ir 
jāfinansē vēl viens pasākums — Eiropas 
biļete 99 euro vērtībā izmantošanai 
lidmašīnās, vilcienos vai autobusos, lai 
katrs iedzīvotājs par pieejamu cenu un no 
jebkuras Eiropas vietas varētu apmeklēt 
ES iestādes Briselē — Eiropas Komisiju, 
Eiropas Parlamentu un Eiropadomi —, 
kā arī attiecīgās valsts pastāvīgo 
pārstāvniecību un Eiropas Parlamentu 
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Strasbūrā. Ir jāsniedz pierādījums par 
šāda informatīva pasākuma apmeklēšanu, 
un tam piemērojamās prasības ir skaidri 
jānosaka.

Or. de

Grozījums Nr. 220
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Būtiska pievienotā vērtība ir 
starpvalstu sadarbībai, tādēļ tā būtu 
jāatbalsta visām dalībvalstīm, izņemot 
attiecīgi pamatotus gadījumus, kad ņemts 
vērā proporcionalitātes princips. Tā ir arī 
nepieciešama, lai stiprinātu Komisijas 
uzdevumu pieredzes apmaiņas 
veicināšanā un attiecīgo iniciatīvu 
īstenošanas koordinēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Būtiska pievienotā vērtība ir 
starpvalstu sadarbībai, tādēļ tā būtu 
jāatbalsta visām dalībvalstīm, izņemot 
attiecīgi pamatotus gadījumus, kad ņemts 
vērā proporcionalitātes princips. Tā ir arī 
nepieciešama, lai stiprinātu Komisijas 
uzdevumu pieredzes apmaiņas 
veicināšanā un attiecīgo iniciatīvu 
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īstenošanas koordinēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Marian Harkin, Martina Anderson

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Starpvalstu sadarbībai ir būtiska 
pievienotā vērtība. Tādēļ tā būtu 
jāatbalsta visām dalībvalstīm, izņemot 
attiecīgi pamatotus gadījumus, kad ņemts 
vērā proporcionalitātes princips. Tā ir arī 
nepieciešama, lai stiprinātu Komisijas 
uzdevumu pieredzes apmaiņas 
veicināšanā un attiecīgo iniciatīvu 
īstenošanas koordinēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Ulrike Trebesius

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) 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. Attiecīgās 
darbības sagatavošanas un īstenošanas 
procesā tiks apzinātas un starpposma 
izvērtējumā tiks pārskatītas.



PE626.995v02-00 144/148 AM\1164117LV.docx

LV

Or. en

Grozījums Nr. 224
Edouard Martin

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) 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, lai 
Savienības politikas virzienos nodrošinātu 
sociāli pieņemamu taisnīgu pāreju uz 
mazoglekļa ekonomiku, un ļaus sasniegt 
kopējo mērķi 30 % no ES budžeta 
izdevumiem klimata mērķu izpildei. 
Attiecīgās darbības sagatavošanas un 
īstenošanas procesā tiks apzinātas un 
starpposma izvērtējumā tiks pārskatītas.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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. 

(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, lai 
Savienības politikas virzienos nodrošinātu 
sociāli pieņemamu taisnīgu pāreju uz 
mazoglekļa ekonomiku, un ļaus sasniegt 
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Attiecīgās darbības sagatavošanas un 
īstenošanas procesā tiks apzinātas un 
starpposma izvērtējumā tiks pārskatītas.

kopējo mērķi 25 % no ES budžeta 
izdevumiem klimata mērķu izpildei. 
Attiecīgās darbības sagatavošanas un 
īstenošanas procesā tiks apzinātas un 
starpposma izvērtējumā tiks pārskatītas.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

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) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām un par 
taisnīgu pāreju, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Geoffroy Didier, Anne Sander, Jérôme 
Lavrilleux

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Saskaņā ar Padomes Lēmuma 
2013/755/ES19 94. pantu fiziskās personas 
un tiesību subjekti no aizjūras zemēm un 

(47) Saskaņā ar Padomes Lēmuma 
2013/755/ES19 94. pantu fiziskās personas 
un tiesību subjekti no aizjūras zemēm un 
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teritorijām (AZT) ir tiesīgi pretendēt uz 
finansējumu saskaņā ar Nodarbinātības un 
sociālās inovācijas sadaļas un Veselības 
sadaļas noteikumiem un mērķiem un 
iespējamajiem režīmiem, kas piemērojami 
dalībvalstī, ar kuru attiecīgā aizjūras zeme 
vai teritorija ir saistīta.

teritorijām (AZT) ir tiesīgi pretendēt uz 
finansējumu saskaņā ar Nodarbinātības un 
sociālās inovācijas sadaļas un Veselības 
sadaļas noteikumiem un mērķiem un 
iespējamajiem režīmiem, kas piemērojami 
dalībvalstī, ar kuru attiecīgā aizjūras zeme 
vai teritorija ir saistīta. Programmā būs 
jāņem vērā īpašie ierobežojumi, ar kādiem 
saskaras fiziskās personas un tiesību 
subjekti no šādām teritorijām, lai tiem 
sniegtu faktisku piekļuvi minētajām 
sadaļām.

__________________ __________________

19 Padomes 2013. gada 25. novembra 
Lēmums 2013/755/EK par aizjūras zemju 
un teritoriju asociāciju ar Eiropas 
Savienību (“Lēmums par aizjūras 
asociāciju”) (OV L 344, 19.12.2013., 
1. lpp.).

19 Padomes 2013. gada 25. novembra 
Lēmums 2013/755/EK par aizjūras zemju
un teritoriju asociāciju ar Eiropas 
Savienību ("Lēmums par aizjūras 
asociāciju") (OV L 344, 19.12.2013., 
1. lpp.).

Or. fr

Grozījums Nr. 228
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Regulas priekšlikums
50.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50a) Ņemot vērā reģionu attīstības 
līmeņa atšķirības un atšķirīgos sociālos 
apstākļus Eiropā, ESF+ elastīguma 
līmenim vajadzētu būt pietiekamam, lai 
ņemtu vērā reģionālās un teritoriālās 
īpatnības.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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

(50b) Lai uzlabotu dalībvalstu 
ieguldījumu spēju, ieguldījumi, ko 
līdzfinansē ESF+, jo īpaši, ja tie ir saistīti 
ar sociālās iekļaušanas pasākumiem, būtu 
jāuzskata par atbrīvotiem no deficīta un 
parāda aprēķina.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu 
Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Tā kā šīs regulas mērķi, proti, 
uzlabot darba tirgu efektivitāti un veicināt 
kvalitatīvu darbavietu pieejamību, uzlabot 
izglītības un apmācības pieejamību un 
kvalitāti, veicināt sociālo iekļautību un 
veselību un mazināt nabadzību, kā arī 
darbības, kas paredzētas Nodarbinātības 
un sociālās inovācijas sadaļā un Veselības 
sadaļā, nevar pietiekami labi sasniegt 
dalībvalstīs, bet to var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šī regula paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(51) Tā kā šīs regulas mērķi Sociālās 
kohēzijas un sociālo tiesību sadaļā, proti, 
uzlabot darba tirgu efektivitāti un 
taisnīgumu un veicināt kvalitatīvu 
darbavietu pieejamību, uzlabot izglītības 
un apmācības pieejamību un kvalitāti, 
veicināt sociālo iekļautību un veselību un 
izskaust nabadzību, kā arī mērķi, kas 
paredzēti Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas sadaļā un Veselības sadaļā, 
nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstīs, 
bet to var labāk sasniegt Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar subsidiaritātes principu, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā.
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šī regula paredz 
vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo 
mērķu sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Terry Reintke
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Tā kā šīs regulas mērķi, proti, 
uzlabot darba tirgu efektivitāti un veicināt 
kvalitatīvu darbavietu pieejamību, uzlabot 
izglītības un apmācības pieejamību un 
kvalitāti, veicināt sociālo iekļautību un 
veselību un mazināt nabadzību, kā arī 
darbības, kas paredzētas Nodarbinātības un 
sociālās inovācijas sadaļā un Veselības 
sadaļā, nevar pietiekami labi sasniegt 
dalībvalstīs, bet to var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šī regula paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(51) Tā kā šīs regulas mērķi, proti, 
uzlabot darba tirgu efektivitāti un veicināt 
kvalitatīvu darbavietu pieejamību, uzlabot 
izglītības, apmācības un aprūpes 
pieejamību un kvalitāti, veicināt sociālo 
iekļautību, vienlīdzīgas iespējas un 
veselību un mazināt nabadzību, kā arī 
darbības, kas paredzētas Nodarbinātības un 
sociālās inovācijas sadaļā un Veselības 
sadaļā, nevar pietiekami labi sasniegt 
dalībvalstīs, bet to var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šī regula paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

Or. en
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