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ĪSS PAMATOJUMS

Strukturālās reformas ir būtiski svarīgas, lai modernizētu Eiropas Savienības ekonomiku, lai tā 
labāk spētu pielāgoties problemātisku jautājumu risināšanai un lai vairotu tās konkurētspēju. 
Konkurētspējai un pārticībai līdz ar iedzīvotāju labklājību ir jābūt prioritātei. Strukturālajām 
reformām šajā ziņā ir svarīga nozīme, jo tās paātrina augšupējas sociālās un ekonomiskās 
konverģences procesu starp dalībvalstīm gan eurozonā, gan ārpus tās un padara dalībvalstu 
ekonomiku noturīgāku. Strukturālo reformu efektīva īstenošana ir nepieciešama, lai padziļinātu 
kohēziju, uzlabotu ražīgumu, radītu darbvietas, veicinātu investīcijas un nodrošinātu ilgtspējīgu 
izaugsmi. Taču pašlaik strukturālo reformu īstenošana dalībvalstīs kontinenta mērogā nav 
vienmērīga un kavējas saistību izpilde. Dalībvalstīm būtu jāstrādā intensīvāk, lai īstenotu 
reformas, un tādēļ atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu regulai par 
Reformu atbalsta programmas izveidi (2018/0213(COD)), kas palīdzēs dalībvalstīm īstenot 
ieteikumus, kuri konkrētām valstīm adresēti Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgada kontekstā.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu Reformu atbalsta programmu (RAP) laikposmam pēc 
2020. gada veido trīs instrumenti: 1) tehniskā atbalsta instruments, kura pamatā ir pašreizējā 
Strukturālo reformu atbalsta programma (SRAP), 2) reformu īstenošanas instruments un 
3) konverģences mehānisms. Tomēr Eiropas Savienības Padomē notiekošās diskusijas akcentē 
iespēju RAP strukturēt savādāk, to veidojot šādi: 1) tehniskā atbalsta instruments, kura pamatā 
ir pašreizējā Strukturālo reformu atbalsta programma (SRAP), 2) budžeta instruments 
eurozonas konverģencei un konkurētspējai (BIKK) un 3) konverģences un reformu instruments 
(KRI) dalībvalstīm, kuras nav pievienojušās eurozonai. Atzinuma sagatavotājs ir ņēmis vērā šīs 
Padomē notiekošās diskusijas par atšķirīgu programmas struktūru.

Strukturālās reformas, ko atbalsta RAP, var nopietni ietekmēt dalībvalstu darba tirgu un 
sociālās nodrošināšanas sistēmas. Atzinuma sagatavotājs vērš uzmanību uz Komisijas 
sagatavoto ietekmes novērtējumu (SWD(2018) 310 final), kurā norādīts, ka ir „gaidāma arī 
pozitīva ietekme uz nodarbinātību, jo tiks stimulēta darbvietu izveide visā Savienībā. Šādu 
iedarbību var panākt, piemēram, liekot lietā darba tirgus reformas, it īpaši tādas, kas uzlabo 
prasmes un darbaspēka kvalifikāciju un pielāgo prasmes tirgus vajadzībām. Programma var 
pozitīvi ietekmēt arī ienākumu sadalījumu, aktīvu darba tirgus politiku, sociālo iekļaušanu un 
sociālo aizsardzību, veicinot Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu” .

Atzinuma sagatavotājs sagaida, ka RAP piedāvās pietiekamus stimulus dalībvalstīm, lai tās 
vairotu Eiropas Savienības konkurētspēju un pārticību, risinātu nākotnes darba tirgu dinamikai 
un digitalizācijai aktuālus jautājumus, vērstos pret sociālo atstumtību un radītu iespējas 
iedzīvotājiem, jo īpaši bērniem un jauniešiem. Ņemot vērā to, ka RAP darbības joma ir saistīta 
ar Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgada kontekstā konkrētām valstīm adresēto 
ieteikumu īstenošanu, atzinuma sagatavotājs sagaida, ka RAP ļoti lielā mērā palīdzēs īstenot 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Atzinuma sagatavotājs cer, ka RAP rosinās un veicinās reformas 
ar sociālās ietekmes ieguldījumiem, kas piedāvā arī digitālus risinājumus sabiedrības 
vajadzībām un iedzīvotāju labumam, uzlabojot viņu sociālo labklājību.
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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Kā vienam no Eiropas ekonomikas 
politikas koordinēšanas pusgada mērķiem 
uzmanība tiek pievērsta arī strukturālām 
reformām, kas balstās uz solidaritāti, 
integrāciju un sociālo taisnīgumu un ar 
ko ir vairāk iespēju radīt lielāku skaitu 
darbvietu un lielāku izaugsmi, nodrošināt 
vienlīdzīgas iespējas un sociālo 
aizsardzību un šādu iespēju un 
aizsardzības pieejamību, garantēt 
aizsardzību neaizsargātām grupām un 
uzlabot visu iedzīvotāju dzīves līmeni, jo 
tie visi ir Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
pamatprincipi.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
parādījusi, ka stabilas un noturīgas 
ekonomikas un finanšu sistēmas, kuru 
pamatā ir spēcīga ekonomiskā un sociālā 
struktūra, palīdz dalībvalstīm efektīvāk 
reaģēt uz satricinājumiem un ātrāk atgūties 
no tiem. Strukturālo reformu īstenošana ir 
viena no Savienības politikas prioritātēm, 
jo šādas reformas cenšas ekonomikas 
atveseļošanos ievirzīt uz ilgtspējas ceļa, 

(4) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
parādījusi, ka stabilas un noturīgas 
ekonomikas un finanšu sistēmas, kuru 
pamatā ir spēcīga ekonomiskā un sociālā 
struktūra, palīdz dalībvalstīm efektīvāk 
reaģēt uz satricinājumiem un ātrāk atgūties 
no tiem. Strukturālo reformu īstenošana ir 
viena no Savienības politikas prioritātēm, 
jo šādas reformas cenšas ekonomikas 
atveseļošanos ievirzīt uz ilgtspējas ceļa, 
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atraisīt izaugsmes potenciālu, stiprināt 
pielāgošanās spēju un atbalstīt augšupējas 
konverģences procesu. Strukturālo reformu 
īstenošana var arī palīdzēt stiprināt 
ekonomisko un sociālo kohēziju, palielināt 
ražīgumu un investīcijas un radīt labus 
apstākļus ilgtspējīgai izaugsmei un 
nodarbinātībai Savienībā.

atraisīt izaugsmes potenciālu, pielāgoties 
tehnoloģiju attīstībai, stiprināt 
pielāgošanās spēju un atbalstīt augšupējas 
konverģences procesu. Strukturālo reformu 
īstenošana var arī palīdzēt stiprināt 
ekonomisko un sociālo kohēziju, palielināt 
ražīgumu un investīcijas, radīt labus 
apstākļus ilgtspējīgai izaugsmei un 
nodarbinātībai Savienībā un veidot 
noturīgus darba tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Strukturālo reformu īstenošanas 
līmenis Savienības dalībvalstīs vēl 
joprojām nav pietiekams. Pieredze, kas 
gūta, Eiropas pusgada gaitā īstenojot 
ekonomikas politikas koordinācijas 
mehānismu, liecina, ka strukturālo reformu 
īstenošana kopumā ir bijusi lēna un 
nevienmērīga un ka valstu reformu centieni 
būtu jāpastiprina un jāstimulē.

(6) Strukturālo reformu īstenošanas 
līmenis Savienības dalībvalstīs vēl 
joprojām nav pietiekams. Pieredze, kas 
gūta, Eiropas pusgada gaitā īstenojot 
ekonomikas politikas koordinācijas 
mehānismu, liecina, ka strukturālo reformu 
īstenošana kopumā ir bijusi lēna un 
nevienmērīga un ka valstu reformu centieni 
būtu jāpastiprina un jāstimulē, jo vairākās 
dalībvalstīs, īpaši tajās, kuras nav 
pievienojušās eurozonai, ir zems 
izaugsmes potenciāls, augsts bezdarba 
līmenis, aizvien lielāka kļūst sociālā 
nevienlīdzība un pieaug nabadzības risks.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ir vajadzīgas sociāli atbildīgas, 
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pārdomātas, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
strukturālās reformas, kas atbilst LESD 
9. pantā noteiktajām prasībām, jo 
Savienība šādu strukturālo reformu 
īstenošanu ir noteikusi par vienu no 
savām politikas prioritātēm, lai 
atveseļošanos ievirzītu uz ilgtspējas ceļa, 
atraisītu izaugsmes potenciālu ar mērķi 
stiprināt pielāgošanās spēju, sekmētu 
izaugsmi, radītu darbvietas, veicinātu 
investīcijas un atbalstītu augšupējas 
ekonomiskās un sociālās konverģences 
procesu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Savienības iestādes un struktūras 
ir guvušas plašu pieredzi, sniedzot 
konkrētu atbalstu dalībvalstu valsts un 
pašvaldību iestādēm spēju veidošanai un 
saistībā ar kohēzijas politikas īstenošanu. 
Šī pieredze būtu jāizmanto, lai Savienībai 
būtu vairāk iespēju sniegt atbalstu 
ieinteresētajām dalībvalstīm, palīdzot tām 
palielināt savu izaugsmes potenciālu un 
veicināt sociālo kohēziju ar pasākumiem, 
kuru mērķis ir paaugstināt 
nodarbinātības līmeni, apkarot atstumtību 
un nabadzību un pieejamākus un 
kvalitatīvākus padarīt veselības aprūpes 
un izglītības pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas nosaka atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, piedāvājot tiešu finansiālo 
atbalstu, kā arī tehnisko atbalstu. Šim 
nolūkam būtu jāizveido jauna Reformu 
atbalsta programma („programma”), lai 
nodrošinātu iedarbīgus stimulus paātrināt 
strukturālo reformu īstenošanu dalībvalstīs. 
Programmai vajadzētu būt visaptverošai, 
un tajā vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas. 
Programmai vajadzētu arī turpināt SRAP 
pasākumus un darbības veidu, tā kā tie ir 
izrādījušies ļoti noderīgi un tos atzinīgi 
vērtē dalībvalstis, jo tie nostiprina valsts 
iestāžu administratīvo spēju dažādās 
politikas jomās. Programmai vajadzētu 
ietvert arī mērķorientētu atbalstu reformām 
dalībvalstīs, kuru valūta nav euro un kuras 
ir apliecinājušas pierādāmus centienus 
noteiktā termiņā ieviest vienoto valūtu.

(10) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas nosaka atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, piedāvājot tiešu finansiālo 
atbalstu, kā arī tehnisko atbalstu. Šim 
nolūkam būtu jāizveido jauna Reformu 
atbalsta programma („programma”), lai 
nodrošinātu iedarbīgus stimulus paātrināt 
strukturālo reformu īstenošanu dalībvalstīs. 
Programmai vajadzētu būt visaptverošai, 
un tajā vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas. 
Programmai vajadzētu arī turpināt SRAP 
pasākumus un darbības veidu, lai 
stiprinātu valsts iestāžu administratīvo 
spēju dažādās politikas jomās, un 
programmas pamatā būtu jāliek Eiropas 
sociālo tiesību pīlārā noteiktie principi. 
Programmai vajadzētu ietvert arī 
mērķorientētu atbalstu reformām 
dalībvalstīs, kuru valūta nav euro un kuras 
ir apliecinājušas pierādāmus centienus 
noteiktā termiņā ieviest vienoto valūtu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Programmas vispārējais mērķis ir 
uzlabot kohēziju, konkurētspēju, ražīgumu, 
izaugsmi un nodarbinātību. Tālab tai būtu 
jāparedz finansiāli stimuli, kas mudinātu 
risināt strukturāla rakstura problēmas, un 
būtu jāpalīdz stiprināt dalībvalstu 
administratīvo spēju, ciktāl tas attiecas uz 
to iestādēm, ekonomiku un sociālo jomu.

(13) Programmas vispārējais mērķis ir 
uzlabot kohēziju, konkurētspēju, ražīgumu, 
izaugsmi, sociālo iekļaušanu un 
nodarbinātību. Tālab tai būtu jāparedz 
finansiāli stimuli, kas mudinātu risināt 
strukturāla rakstura problēmas, un būtu 
jāpalīdz stiprināt dalībvalstu administratīvo 
un institucionālo spēju potenciālu, ciktāl 
tas attiecas uz dalībvalstu iestādēm, 
ekonomiku un sociālo jomu.
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Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Programmas konkrētos mērķus 
vajadzētu noteikt katram programmas 
instrumentam atsevišķi. Attiecībā uz 
reformu īstenošanas instrumentu tiem būtu 
jāietver konkrēti starpposma un galīgie 
mērķrādītāji, no kuru izpildes, īstenojot 
reformu saistības, būtu atkarīga finansiālo 
stimulu līdzekļu saņemšana. Tehniskā 
atbalsta instrumenta mērķiem būtu 
jāatbalsta valstu iestādes to centienos 
izstrādāt un īstenot reformas, ņemot vērā 
paraugpraksi un no līdzbiedriem gūto 
pieredzi. Minētos mērķus būtu jātiecas 
sasniegt visās dalībvalstīs, kas izmanto 
abus instrumentus, un konverģences 
mehānisma mērķus — dalībvalstīs, kuru 
valūta nav euro un kuras ir apliecinājušas 
pierādāmus centienus noteiktā termiņā 
pieņemt vienoto valūtu.

(14) Programmas konkrētos mērķus 
vajadzētu noteikt katram programmas 
instrumentam atsevišķi. Attiecībā uz 
reformu īstenošanas instrumentu tiem būtu 
jāietver konkrēti starpposma un galīgie 
mērķrādītāji, no kuru izpildes, īstenojot 
reformu saistības, kam ir sakars ar 
Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgada kontekstā 
konkrētām valstīm adresētajiem 
ieteikumiem, būtu atkarīga finansiālo 
stimulu līdzekļu saņemšana. Tehniskā 
atbalsta instrumenta mērķiem būtu 
jāatbalsta valstu iestādes to centienos 
izstrādāt un īstenot reformas, ņemot vērā 
paraugpraksi un no līdzbiedriem gūto 
pieredzi. Minētos mērķus būtu jātiecas 
sasniegt visās dalībvalstīs, kas izmanto 
abus instrumentus, un konverģences 
mehānisma mērķus — dalībvalstīs, kuru 
valūta nav euro un kuras ir apliecinājušas 
pierādāmus centienus noteiktā termiņā 
pieņemt vienoto valūtu.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu, ka programmas 
atbalstītās reformas attieksies uz visām 
galvenajām ekonomikas un sociālajām 

(15) Lai nodrošinātu, ka programmas 
atbalstītās reformas attieksies uz visām 
galvenajām ekonomikas un sociālajām 
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jomām, Komisija pēc dalībvalsts 
pieprasījuma no programmas nodrošinās 
gan finansiālo, gan tehnisko atbalstu 
dažādām politikas jomām, tostarp jomām, 
kas saistītas ar publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldību, institucionālo un 
administratīvo reformu, uzņēmējdarbības 
vidi, finanšu nozari, preču, pakalpojumu un 
darba tirgu, izglītību un apmācību, 
ilgtspējīgu attīstību, sabiedrības veselību 
un sociālo labklājību.

jomām, Komisija pēc dalībvalsts 
pieprasījuma no programmas nodrošinās 
gan finansiālo, gan tehnisko atbalstu 
dažādām politikas jomām, tostarp jomām, 
kas saistītas ar publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldību, institucionālo un 
administratīvo reformu, uzņēmējdarbības 
vidi, finanšu nozari, preču, pakalpojumu un 
darba tirgu, tehnoloģiju revolūcijas 
izmantošanu, pieprasījumam darba tirgū 
atbilstošām prasmēm, bērnu un jaunatnes 
politikas nostādnēm, izglītību un 
apmācību, ilgtspējīgu attīstību, sabiedrības 
veselību un sociālo labklājību.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Attiecībā uz reformu īstenošanas 
instrumentu ir jānosaka, kādi reformu veidi 
būs tiesīgi saņemt finansiālu atbalstu. Lai 
nodrošinātu to ieguldījumu programmas 
mērķu sasniegšanā, atbalsttiesīgajām 
reformām jābūt tādām, kas risina Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgadā konstatētās problēmas, arī tās, 
kurām ieteikts pievērsties konkrētai valstij 
adresētajos ieteikumos.

(19) Attiecībā uz reformu īstenošanas 
instrumentu ir jānosaka, kādi reformu veidi 
būs tiesīgi saņemt finansiālu atbalstu. Lai 
nodrošinātu to ieguldījumu programmas 
mērķu sasniegšanā, atbalsttiesīgajām 
reformām jābūt tādām, kas risina Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgadā konstatētās problēmas, arī tās, 
kurām ieteikts pievērsties konkrētai valstij 
adresētajos ieteikumos, un ar ko šīs 
problēmas tiek risinātas, ņemot vērā 
konkrētus sociālos rādītājus, kas 
konstatēti katrai no dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ir jāizveido procedūra, kā 
dalībvalstis iesniegs reformu saistību 
priekšlikumus, un jānosaka to satura 
elementi. Lai procedūras ritētu raitāk, 
dalībvalstij reformu saistību priekšlikumu 
vajadzētu iesniegt kopā ar valsts reformu 
programmu, noformējot to kā atsevišķu 
pielikumu, ko drīkstētu iesniegt arī citā 
brīdī. Kaut arī dalība programmā ir 
brīvprātīga, dalībvalstis, kuras pieredz 
pārmērīgas nelīdzsvarotības problēmas, 
būtu īpaši jāmudina saskaņā ar reformu 
īstenošanas instrumentu iesniegt reformu 
priekšlikumus, ar kuriem tiek risinātas 
problēmas, kas izraisījušas šādu pārmērīgu 
nelīdzsvarotību.

(22) Ir jāizveido procedūra, kā 
dalībvalstis iesniegs reformu saistību 
priekšlikumus, un jānosaka to satura 
elementi. Lai procedūras ritētu raitāk, 
dalībvalstij reformu saistību priekšlikumu 
vajadzētu iesniegt kopā ar valsts reformu 
programmu, noformējot to kā atsevišķu 
pielikumu, ko drīkstētu iesniegt arī citā 
brīdī. Kaut arī dalība programmā ir 
brīvprātīga, dalībvalstis, kuras pieredz 
pārmērīgas nelīdzsvarotības problēmas, un 
dalībvalstis, kas nav pievienojušās 
eurozonai un nopietni atpaliek 
strukturālās attīstības ziņā, būtu īpaši 
jāmudina saskaņā ar reformu īstenošanas 
instrumentu iesniegt reformu 
priekšlikumus, ar kuriem tiek risinātas 
problēmas, kas izraisījušas šādu pārmērīgu 
nelīdzsvarotību.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Lai īstenojamās reformas gūtu 
plašu atbalstu, dalībvalstīm, kuras vēlas 
gūt labumu no programmas, pieteikumu 
sagatavošanas procesā būtu jāapspriežas 
ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
piemēram, ar vietējām un reģionālajām 
iestādēm, uzņēmumiem, sociālajiem 
partneriem un pilsonisko sabiedrību, 
ievērojot attiecīgos noteikumus rīcības 
kodeksā par partnerību saistībā ar 
kohēzijas politiku, kā arī ar valstu 
parlamentiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Programmas tehniskā atbalsta 
instrumentam arī turpmāk vajadzētu 
palīdzēt īstenot pēc dalībvalstu iniciatīvas 
veiktās reformas, ekonomikas pārvaldības 
procesu kontekstā veiktās reformas vai 
darbības, kas saistītas ar Savienības tiesību 
aktu īstenošanu, kā arī reformas, kas 
saistītas ar ekonomikas korekciju 
programmu īstenošanu. Tam arī būtu 
jānodrošina tehniskais atbalsts, lai 
sagatavotu un īstenotu reformas, ko veiks 
saskaņā ar citiem programmas 
instrumentiem.

(33) Programmas tehniskā atbalsta 
instrumentam arī turpmāk vajadzētu 
palīdzēt īstenot pēc dalībvalstu iniciatīvas 
veiktās reformas, ekonomikas pārvaldības 
procesu kontekstā veiktās reformas vai 
darbības, kas saistītas ar Savienības tiesību 
aktu īstenošanu, reformas, ar ko tiek 
vairota Savienības konkurētspēja, radītas 
darbvietas, palielināts ražīgums, stimulēts 
ilgtspējīgs ieguldījums reālajā ekonomikā, 
ar ko tiecas garantēt augstu veselības un 
izglītības pakalpojumu kvalitātes līmeni, 
izskaust nabadzību un sociālo atstumtību, 
stiprināt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju Savienībā, un palīdzēt 
dalībvalstīm, kuras ir spērušas konkrētus 
soļus, lai virzītos uz pievienošanos 
eurozonai. Tam arī būtu jānodrošina 
tehniskais atbalsts reformām, kas saistītas 
ar ekonomikas korekciju programmu 
īstenošanu, un saskaņā ar citiem 
programmas instrumentiem veicamu 
reformu sagatavošanai un īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) palīdzēt risināt strukturāla rakstura 
valstu reformu problēmas, lai uzlabotu 
valsts ekonomikas darbības rezultātus un 
veicinātu noturīgas ekonomiskās un 
sociālās struktūras veidošanos dalībvalstīs, 

(a) palīdzēt risināt strukturāla rakstura 
valstu reformu problēmas, lai uzlabotu 
valsts ekonomikas darbības rezultātus un 
veicinātu noturīgas ekonomiskās un 
sociālās struktūras veidošanos dalībvalstīs, 
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tādējādi sekmējot kohēziju, konkurētspēju, 
ražīgumu, izaugsmi un nodarbinātību, un

tādējādi sekmējot kohēziju, konkurētspēju, 
ražīgumu, sociālo iekļaušanu, izaugsmi un 
nodarbinātību, ar vides ziņā ilgtspējīgu un 
demokrātisku Savienību laikposmā pēc 
2020. gada un ar skatu nākotnē, kurš 
sakņojas ilgtspējīgas attīstības mērķos 
(IAM) un Eiropas sociālo tiesību pīlārā, 
un

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) izglītība un apmācība, darba tirgus 
politika, tostarp sociālais dialogs darbvietu 
radīšanai, digitālās prasmes, cīņa pret 
nabadzību, sociālās iekļautības 
veicināšana, sociālā nodrošinājuma un 
sociālās labklājības sistēmas, sabiedrības 
veselības aizsardzības un veselības aprūpes 
sistēmas, kā arī kohēzijas, patvēruma, 
migrācijas un robežu politika;

(d) izglītība un apmācība, darba tirgus 
politika, tostarp sociālais dialogs darbvietu 
radīšanai, digitālās prasmes, cīņa pret 
nabadzību, sociālās iekļautības 
veicināšana, kvalifikācijas celšana un 
pārkvalificēšanās, visiem vienlīdzīgas 
iespējas un pieejamība, labāka nākotne 
bērniem un jauniešiem, sociālā 
nodrošinājuma un sociālās labklājības 
sistēmas, sabiedrības veselības aizsardzības 
un veselības aprūpes sistēmas, kā arī 
kohēzijas, patvēruma, migrācijas un robežu 
politika;

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) finanšu nozares politika, tostarp 
finanšpratības, finansiālās stabilitātes, 
finansējuma pieejamības veicināšana un 
aizdevumi reālajai ekonomikai, kā arī datu 

(f) finanšu nozares politika, tostarp 
finanšpratības veicināšana, sevišķi 
izglītībā, finansiālās stabilitātes, 
finansējuma pieejamības veicināšana un 
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un statistikas sagatavošana, sniegšana, 
kvalitātes uzraudzība un paziņošana.

aizdevumi reālajai ekonomikai, kā arī datu 
un statistikas sagatavošana, sniegšana, 
kvalitātes uzraudzība un paziņošana.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas I pielikumā ir noteikts 
maksimālais finansiālais ieguldījums, kas 
katrai dalībvalstij ir pieejams no reformu 
īstenošanas instrumenta kopējā 
finansējuma, kurš minēts 7. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā. Maksimālo finansiālo 
ieguldījumu aprēķina katrai dalībvalstij 
atsevišķi, izmantojot minētajā pielikumā 
noteiktos kritērijus un metodiku, kuras 
pamatā ir katras dalībvalsts iedzīvotāju 
skaits. Šāds maksimālais finansiālais 
ieguldījums būs pieejams, lai to pilnā vai 
daļējā apmērā piešķirtu konkrētajai 
dalībvalstij katrā 10. pantā aprakstītās 
piešķiršanas procedūras posmā un 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Regulas I pielikumā ir noteikts 
maksimālais finansiālais ieguldījums, kas 
katrai dalībvalstij ir pieejams no reformu 
īstenošanas instrumenta kopējā 
finansējuma, kurš minēts 7. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā. Maksimālo finansiālo 
ieguldījumu aprēķina katrai dalībvalstij 
atsevišķi, izmantojot minētajā pielikumā 
noteiktos kritērijus un metodiku, kuras 
pamatā ir katras dalībvalsts iedzīvotāju 
skaits un apgrieztais IKP uz vienu 
iedzīvotāju. Šāds maksimālais finansiālais 
ieguldījums būs pieejams, lai to pilnā vai 
daļējā apmērā piešķirtu konkrētajai 
dalībvalstij katrā 10. pantā aprakstītās 
piešķiršanas procedūras posmā un 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu no reformu īstenošanas 
instrumenta, iesniedz Komisijai reformu 
saistību priekšlikumu. Šajā priekšlikumā 
nosaka sīki izstrādātus pasākumus, kas ļaus 

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu no reformu īstenošanas 
instrumenta, iesniedz Komisijai reformu 
saistību priekšlikumu. Šajā priekšlikumā 
nosaka sīki izstrādātus pasākumus, kas ļaus 



PE645.062v01-00 14/16 PA\1195832LV.docx

LV

īstenot strukturālas reformas, lai risinātu 
Eiropas pusgada procesā konstatētās 
problēmas, un tajā ir iekļauti starpposma 
un galīgie mērķrādītāji un laika grafiks 
reformu īstenošanai ne ilgāk kā triju gadu 
laikā.

īstenot strukturālas reformas, lai risinātu 
Eiropas pusgada procesā konstatētās 
problēmas, kā tās ir izklāstītas konkrētām 
valstīm adresētajos ieteikumos, un tajā ir 
iekļauti starpposma un galīgie mērķrādītāji 
un laika grafiks reformu īstenošanai ne 
ilgāk kā triju gadu laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) sociālie rādītāji, kas ar piedāvāto 
reformu ir jāuzlabo, un — ja attiecīgie 
dati ir pieejami, — ieguldījums, kurš 
veicina Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principu īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja attiecīgā dalībvalsts objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj pilnībā vai daļēji 
īstenot reformu saistības, tai skaitā izpildīt 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, 
attiecīgā dalībvalsts var iesniegt Komisijai 
pamatotu lūgumu grozīt vai aizstāt 
12. panta 1. punktā minēto lēmumu. Šajā 
nolūkā dalībvalsts var ierosināt grozītu vai 
jaunu reformu kopumu.

1. Ja attiecīgā dalībvalsts objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj pilnībā vai daļēji 
īstenot reformu saistības, tai skaitā izpildīt 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, vai ja 
izmaiņas sociālajos un ekonomikas 
rādītājos nopietni ietekmē dalībvalsts 
sākotnēji izteikto priekšlikumu, attiecīgā 
dalībvalsts var iesniegt Komisijai pamatotu 
lūgumu grozīt vai aizstāt 12. panta 
1. punktā minēto lēmumu. Šajā nolūkā 
dalībvalsts var ierosināt grozītu vai jaunu 
reformu kopumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) komunikācijas projekti, kuru 
mērķis ir mācīšanās, sadarbība, izpratnes 
veicināšana, informācijas izplatīšanas 
darbības un paraugprakses apmaiņa; 
izpratnes veicināšanas un informācijas 
kampaņu, plašsaziņas līdzekļu kampaņu un 
pasākumu organizēšana, tostarp 
korporatīvā komunikācija un attiecīgā 
gadījumā komunikācija sociālajos tīklos un

(h) komunikācijas projekti, kuru 
mērķis ir mācīšanās, sadarbība, izpratnes 
veicināšana, informācijas izplatīšanas 
darbības un paraugprakses apmaiņa, tādēļ 
cita starpā rīkojot arī tehniskās izpētes 
braucienus uz dalībvalstīm, kas 
īstenojušas līdzīgas reformas, izpratnes 
veicināšanas un informācijas kampaņu, 
plašsaziņas līdzekļu kampaņu un pasākumu 
organizēšana, tostarp korporatīvā 
komunikācija un attiecīgā gadījumā 
komunikācija sociālajos tīklos un

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) to reformu īstenošanu, ko 
dalībvalstis veic pēc savas iniciatīvas, lai jo 
īpaši panāktu ilgtspējīgu ekonomikas 
izaugsmi un darbvietu radīšanu;

(a) to reformu īstenošanu, ko 
dalībvalstis veic pēc savas iniciatīvas, lai jo 
īpaši panāktu ilgtspējīgu ekonomikas 
izaugsmi, darbvietu radīšanu un sociālo 
iekļaušanu;

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) tādu reformu īstenošanu, kas ir 
būtiskas, lai dalībai eurozonā sagatavotu 
dalībvalstis, kuru valūta nav euro un kuras 
ir apliecinājušas pierādāmus centienus 
noteiktā termiņā ieviest vienoto valūtu.

(e) tādu reformu īstenošanu, kas ir 
būtiskas, lai dalībai eurozonā sagatavotu 
dalībvalstis, kuru valūta nav euro un kuras 
ir īstenojušas vai īsteno pierādāmus 
centienus noteiktā termiņā ieviest vienoto 
valūtu;

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) darbībām, kas var palīdzēt īstenot 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principus.

Or. en


