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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Sociālais fonds plus, kas ir daļa no ES 2021.–2027. gada budžeta, būs galvenais 
finanšu instruments, ar kuru stiprināt Eiropas sociālo dimensiju, praksē ieviešot Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra principus. 
ESF + regulā ir veidota tieša saikne starp ESF + mērķiem un pīlāra trīs nodaļām: 1) 
vienlīdzīgas iespējas un piekļuve darba tirgum (tostarp kvalitatīvām un iekļaujošām izglītības 
un apmācības sistēmām), 2) taisnīgi darba nosacījumi un 3) sociālā aizsardzība un iekļaušana.

ESF + joprojām būs galvenais ES instruments ieguldījumu veikšanai politikas nostādnēs un 
sistēmas reformās, lai uzlabotu cilvēku prasmes un izglītības līmeni, tostarp digitālās prasmes, 
kas viņiem ļautu iekļauties mainīgajā darba tirgū. 
Atzinuma sagatavotāja vēlas uzsvērt agrīnās pirmsskolas izglītības nozīmi, jo tā ir efektīvs 
ieguldījums mūžizglītībā un jau no mazotnes novērš nevienlīdzību. 
Atzinuma sagatavotāja arī vēlas vērst uzmanību uz pastāvošo digitālo plaisu starp dzimumiem 
un ierosina novērst šo plaisu IKT un STEM jomās, veicinot sieviešu un meiteņu apmācību un 
pārkvalificēšanu, kā arī veicinot vecumam piemērotu IKT izglītību jau agrīnos izglītības 
posmos, iedvesmojot meitenes veidot interesi un attīstīt savu talantu digitālajā jomā.

ESF + atbalstīs Savienības darbības veselības jomā, palīdzot modernizēt veselības aprūpes 
sistēmas dalībvalstīs. 
Atzinuma sagatavotāja vēlas šajā sakarībā norādīt, ka ir svarīgi darba tirgū no jauna integrēt 
personas, kas cieš no nopietnām ilglaicīgām slimībām, pienācīgi ņemot vērā dzimumu 
perspektīvu.

Sieviešu stāvoklis darba tirgū joprojām ir problemātisks — sieviešu nodarbinātības līmenis 
ES vidēji ir 64 %, turpretim vīriešiem tas ir 76 %. Pieredze liecina — galvenais iemesls, kādēļ 
sievietes nav aktīvas darba tirgū, ir saistīts ar to, ka nav iespējas darbu profesijā efektīvi 
apvienot ar ģimenes pienākumiem1.

Lai atbalstītu aktīvu nodarbinātību, apkarotu nodarbinātības atšķirības starp dzimumiem un 
palielinātu sieviešu nodarbinātību, ziņojumā īpaša uzmanība pievērsta darba un privātās 
dzīves līdzsvara politikai un turpmākai aprūpes infrastruktūras attīstībai dalībvalstu līmenī, 
tostarp arī ilgtermiņa aprūpei, kas vērsta uz gados vecākiem cilvēkiem un personām ar 
invaliditāti.

Pastāv būtiskas dzimumu atšķirības to jauniešu īpatsvara ziņā, kuri nav nedz nodarbināti, nedz 
iesaistīti izglītībā vai apmācībā. 2017. gadā vairāk nekā viena piektā daļa (21,5 %) jaunu 
sieviešu (20–34 gadu vecumā) ES–28 dalībvalstīs bija NEET situācijā, savukārt attiecīgā daļa 
jauno vīriešu bija par 8,5 procentu punktiem zemāka, proti, 13,0 %2.

Pastāv vairāki faktori, kas var izskaidrot šo dzimumu atšķirību, tostarp:

– sociālās konvencijas vai spiediens, kas parasti piešķir lielāku nozīmi sieviešu lomai ģimenē 
un vīriešu lomai darbavietā;

                                               
1 ĢD JUST dati
2 Eurostat
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– profesionālā orientācija, kas var pastiprināt dzimumu segregāciju un virzīt sievietes uz 
salīdzinoši šauru profesiju loku;
– darba tirgus jautājumi, piemēram, darba devēji dod priekšroku jauniem vīriešiem, nevis 
jaunām sievietēm; jaunas sievietes saskaras ar iekļaušanās grūtībām, kad atgriežas darbā pēc 
dzemdību atvaļinājuma; pastāv lielāka varbūtība, ka gados jaunas sievietes strādā slikti 
atalgotu darbu vai nedrošas nodarbinātības apstākļos.

Pastāv būtiskas atšķirības dzimumu situācijā dažādās dalībvalstīs.

Atzinuma sagatavotāja vēlas šai situācijai pievērst īpašu uzmanību un mudina dalībvalstis 
veikt mērķtiecīgus pasākumus un strukturālas reformas, lai risinātu minēto problēmu, ņemot 
vērā ar dzimumu saistītus aspektus.
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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a norāde (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu,

Grozījums Nr. 2

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;
dzimumu līdztiesības veicināšana, 
solidaritāte starp paaudzēm un bērna 
tiesību aizsardzība; kā arī sociālās 
atstumtības 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, apmācības un cilvēka veselības 
aizsardzības augsta līmeņa veicināšanu.

Grozījums Nr. 3

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

(1a) Komisija savā 2016. gada 8. marta 
paziņojumā par Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru (COM(2016)0127, I pielikums) 
atzina, ka Eiropas darba tirgiem 
raksturīga dzimumu segregācija un ka 
sievietes joprojām ir nepietiekami 
pārstāvētas nodarbinātībā, taču viņu 
pārsvars ir vērojams nepilna laika darbā 
un zemāk atalgotos sektoros, kā arī viņas 
saņem zemāku stundas samaksu, pat ja 
veic līdzvērtīgu darbu un pat ja viņām ir 
augstāks izglītības līmenis nekā vīriešiem. 
Eiropas sociālo tiesību pīlārs nosaka 
dalībvalstu pienākumus attiecībā uz 
vienādām iespējam, sociālo aizsardzību, 
sociālo iekļautību un pienācīgiem darba 
apstākļiem darba tirgū. ESF + mērķim 
vajadzētu būt apkarot dzimumu 
segregāciju izglītībā, apmācībā un vēlāk 
arī nodarbinātībā. Dzimumu segregācija 
ir dziļi iesakņojusies izglītības sistēmu un 
profesiju pazīme visā ES. Tā vērojama 
sievietēm un vīriešiem raksturīgā 
atšķirīgā dalībā darba tirgū, sabiedriskajā 
un politiskajā dzīvē, neapmaksātā darbā 
mājsaimniecībā un aprūpē, kā arī jaunu 
sieviešu un vīriešu dažādās izvēlēs 
izglītības jomā. Kopumā tā attiecas uz 
viena dzimuma personu koncentrēšanos 
atsevišķās izglītības vai profesiju jomās, 
kas sašaurina pieejamās izvēles, izglītības 
un nodarbinātības iespējas, rada 
nevienlīdzīgu atalgojumu, vēl vairāk 
pastiprina dzimumu stereotipus un 
ierobežo piekļuvi konkrētām darbavietām, 
vienlaikus saglabājot arī dzimumu 
nevienlīdzību privātajā un publiskajā 
jomā. Dzimumu segregācija nelabvēlīgi 
ietekmē īpaši sieviešu, bet tomēr arī 
vīriešu iespējas darba tirgū.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. apsvērums
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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 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 dalībvalstu, reģionālo un vietējo 
iestāžu partnerībā, tajās būtu jāietver 
dzimumu perspektīva un tās 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.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Pauž patiesu nožēlu par paredzētā 
finansējuma ievērojamu samazinājumu, 
iespējams, pat par 45 %, ekonomikas un 
sociālās kohēzijas jomā nākamajā DFS 
2021.–2027. gadam un par šādu resursu 
novirzīšanu citām prioritātēm, jo īpaši 
militārajai un drošības jomai; atgādina, 
ka secīgi kohēzijas finansējuma 
samazinājumi ir veicinājuši atšķirību un 
nevienlīdzības palielināšanos ES, mazinot 



PE627.761v02-00 8/37 AD\1169076LV.docx

LV

sociālos atbildes pasākumus un īpaši 
palielinot nabadzību, kas sievietes ir 
skāris lielākā mērā; prasa palielināt 
kohēzijas finansējumu un ar to saistīto 
finansējumu, tostarp ESF+ jomā;

Grozījums Nr. 6

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+ būtu galvenokārt 
jāveicina šādu ilgtspējīgas attīstības 
mērķu īstenošana: relatīvās nabadzības 
samazināšana uz pusi un galējās 
nabadzības veidu izskaušana (1. mērķis), 
laba veselība un labklājība (3. mērķis), 
kvalitatīva un iekļaujoša izglītība (4. 
mērķis), dzimumu līdztiesības veicināšana 
(5. mērķis), ilgtspējīgas, iekļaujošas un 
ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes 
veicināšana, pilnīga un produktīva 
nodarbinātība un pienācīgs darbs visiem 
(8. mērķis) un nevienlīdzības mazināšana 
(10. mērķis), kā arī sociālā nevienlīdzība, 
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kas īpaši negatīvi ietekmē sievietes.

Grozījums Nr. 7

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 
un arvien pieaugošie drošības draudi, 
pāreja uz tīru enerģiju, tehnoloģiju 
attīstība, nelīdzsvarots aprūpes pienākumu 
sadalījums, demogrāfiskās problēmas,
strauji novecojošs darbaspēks, kā arī arvien 
lielāks prasmju un darbaspēka trūkums, jo 
īpaši MVU, dažās nozarēs un reģionos, kā 
arī nodarbinātības iespēju trūkums citās 
nozarēs, ņemot vērā mainīgo situāciju 
darba tirgū, Savienībai vajadzētu būt 
gatavai pašreizējām un turpmākajām 
problēmām, veidot ieguldījumus attiecīgās 
prasmēs, kvalitatīvā un iekļaujošā izglītībā 
un mūžizglītībā, kas izaugsmi un darba 
tirgus padara iekļaujošākus, un uzlabojot 
nodarbinātību, uzņēmējdarbību, tostarp 
sieviešu uzņēmējdarbību, un sociālo 
politiku, tostarp saistībā ar darbaspēka 
mobilitāti, un novēršot dzimumu 
atšķirības un sieviešu diskrimināciju cita 
starpā gan attiecībā uz piekļuvi 
nodarbinātībai, gan grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu.

Grozījums Nr. 8

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 

(10) Ņemot vērā šo plašo ESF+ darbības 
jomu, ir lietderīgi paredzēt, ka darbībām, 
kas jāveic Savienības līmenī, minētā fonda 
mērķi – uzlabot iekļaujošu un abiem 
dzimumiem līdzvērtīgu darba tirgus 
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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.

efektivitāti un veicināt piekļuvi kvalitatīvai 
nodarbinātībai ar labāku atalgojumu un 
beztermiņa darba līgumiem, uzlabot 
izglītības, apmācības un aprūpes
pieejamību un kvalitāti, 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.

Pamatojums

Labāks atalgojums, darba aizsardzība, darba tiesību akti un drošāki nodarbinātības 
noteikumi ir būtiski nosacījumi sieviešu ekonomisko iespēju palielināšanai, kas mazina 
nenoteiktību un neaizsargātību, kas īpaši skar sievietes.

Grozījums Nr. 9

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, 

(13) ESF+ būtu jācenšas veicināt 
nodarbinātību, izmantojot aktīvus 
intervences pasākumus īpaši jauniešu, 
personu ar invaliditāti un personu ar 
hroniskām slimībām, personu, kas 
pārcietušas ilglaicīgas slimības, ilgstošo 
bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo 
personu un personu, kas nāk no sociāli 
atstumtām kopienām, un to, 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 veicinātu darba 
ņēmēju mobilitāti. ESF+ vajadzētu veicināt 
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kas saistīti ar darba veidu maiņu un 
novecojoša darbaspēka vajadzībām.

sieviešu dalību ilgtspējīgā un augstas 
kvalitātes nodarbinātībā un sieviešu 
uzņēmējdarbībā, īpašu uzmanību veltot 
vientuļajām mātēm, īstenojot pasākumus, 
kuru mērķis cita starpā ir nodrošināt 
principa, ka vīrieši un sievietes par 
vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem 
vienādu darba samaksu, īstenošanu. Ar 
ESF+ būtu jācenšas uzlabot darba un 
privātās dzīves līdzsvaru un bērnu aprūpes
un citu dzīves laikā vajadzīgo aprūpes 
pakalpojumu  pieejamību strādājošiem 
vecākiem un aprūpētājiem par 
pieņemamu cenu, lai veicinātu viņu 
dalību kvalitatīvā nodarbinātībā un tādā 
veidā novērstu to darba ņēmēju 
nabadzību, kuriem ir aprūpes pienākumi. 
Vajadzētu paredzēt, ka ESF+ mērķis ir arī 
stabilas, drošas un labi pielāgotas darba 
vides bez uzmākšanās un vardarbības 
nodrošināšana gan tiešsaistē, gan 
tradicionālajās darba vietās, lai reaģētu uz 
veselības apdraudējumiem, kas saistīti ar 
darba veidu maiņu un novecojoša 
darbaspēka vajadzībām.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai pārvaldītu savu budžetu, 
dalībvalstīm vajadzētu būt gatavām 
piešķirt finansējumu efektīviem 
pasākumiem, ar kuriem apkaro visu veidu 
nevienlīdzību, tostarp dzimumu 
nevienlīdzību, novērtējot savas darbības 
programmas un vajadzības gadījumā 
palielinot to resursus. Pienācīgs 
finansējums pasākumiem dzimumu 
nevienlīdzības novēršanai ir ļoti svarīgs 
vienlīdzīgu iespēju politikas virzienu 
īstenošanai.

Grozījums Nr. 11
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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, pieejamību un 
nediskriminējošo raksturu, 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 nodarbināmību 
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, 
prognozēšanu un absolventu apzināšanu, 
pedagogu apmācīšanu, atbalstu ikdienējās 
un neformālās mācīšanās iespējām, 
mācību rezultātu apstiprināšanu un 
kvalifikāciju un iepriekšējo mācību 
atzīšanu.

Grozījums Nr. 12

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 

(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, pienācīgi ņemot vērā 
dzimumperspektīvu, sākot ar agrīno 
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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.

pirmsskolas izglītību un aprūpi, un beidzot 
ar vispārējo un profesionālo izglītību un 
apmācību un augstāko izglītību, kā arī 
pieaugušo izglītību un apmācību, tādējādi 
veicinot iespējas pāriet no vienas izglītības 
un apmācības jomas uz citu, novēršot 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 
uzlabojot zināšanas veselības jomā, 
stiprinot neformālo un ikdienējo mācīšanos 
un veicinot mācību mobilitāti visiem. Šajā 
kontekstā būtu jāatbalsta sinerģija ar 
programmu Erasmus jo īpaši nolūkā 
sekmēt nelabvēlīgā situācijā esošu 
izglītojamo dalību mācību mobilitātē.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Komisija un dalībvalstis 
nodrošina, 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.

Grozījums Nr. 14

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 
augstas kvalitātes un iekļaujošai izglītībai 
un apmācībai bez nošķiršanas, kā arī 
sociālo iekļautību, integrāciju darba tirgū 
un trešo valstu valstspiederīgo piekļuvi 
veselības aprūpei, īpašu uzmanību 



PE627.761v02-00 14/37 AD\1169076LV.docx

LV

pievēršot sieviešu un bērnu vajadzībām.

Grozījums Nr. 15

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 saskaņā ar Prasmju 
programmu Eiropai, vienlaicīgi novēršot 
dzimumu atšķirību IKT un STEM jomās, 
veicinot sieviešu un meiteņu apmācību un 
pārkvalificēšanu, kā arī sniedzot 
mērķtiecīgu atbalstu tam, lai palielinātu 
sieviešu skaitu STEM mācību 
priekšmetos, skaitļošanā un 
inženierzinātnēs ar konkrētu mērķi 
palielināt sieviešu līdzdalību IKT un 
digitālajā nozarē.

Grozījums Nr. 16

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 

(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, 
vienlaicīgi īpašu uzmanību veltot 
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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.

nabadzības feminizācijas apkarošanai. 
Tas nozīmē arī mobilizēt virkni politikas 
pasākumu, kas paredzēti 
visnelabvēlīgākajā situācijā esošām 
personām neatkarīgi no vecuma, dzimuma 
un ģeogrāfiskā novietojuma, tostarp 
bērniem un sievietēm lauku apvidos, 
sociāli atstumtām kopienām, piemēram, 
romiem, personām ar invaliditāti, kā arī 
nabadzīgajiem darba ņēmējiem un citiem 
cilvēkiem, kas saskaras ar vairākveidu 
diskrimināciju. 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, bērnu aprūpei un 
agrīnajai pirmsskolas izglītībai 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.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) ESF+ mērķim vajadzētu būt 
vecāku sieviešu nabadzības novēršanai 
visā ES, ņemot vērā to, ka vīriešu un 
sieviešu pensiju atšķirība (40 %) rada 
akūtu risku, ka pieaug vecāku sieviešu, jo 
īpaši to, kas dzīvo bez partnera, 
nabadzība, lai tā varētu pildīt saistības, 
kas noteiktas 2015. gada Padomes 
secinājumos par vienlīdzīgām ienākumu 
gūšanas iespējām sievietēm un vīriešiem: 
Gados vecāku sieviešu nabadzības 
atšķirības starp dzimumiem1a. Vecāko 
sieviešu nabadzību palielina arī 
pieaugošās tiešās izmaksas par veselības 
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aprūpi un zālēm, kas jāsedz vecākiem 
pacientiem, jo īpaši sievietēm, kurām 
ilgākā mūža dēļ lielāku dzīves daļu nekā 
vīriešiem nākas pavadīt, cīnoties ar 
veselības problēmām.

_________________

1.a 
http://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9302-2015-INIT/en/pdf. 

Grozījums Nr. 18

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, 
ka visās Savienības darbībās vispirms 
jāņem vērā bērna intereses. ESF+ būtu 
jāatbalsta darbības, kas veicina efektīvas 
intervences pasākumus, kas palīdz īstenot 
bērnu tiesības.

Grozījums Nr. 19

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 

(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 
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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 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.

nodarbinātību, tostarp Garantijas 
jauniešiem īstenošanā. Īpaša uzmanība 
šajā kontekstā jāpievērš tam, ka pastāv 
būtiskas dzimumu atšķirības to jauniešu 
īpatsvara ziņā, kuri nav nedz nodarbināti, 
nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā. 
2017. gadā vairāk nekā viena piektā daļa 
(21,5 %) jaunu sieviešu (20–34 gadu 
vecumā) ES–28 dalībvalstīs bija NEET 
situācijā, savukārt attiecīgā daļa jauno 
vīriešu bija par 8,5 procentu punktiem 
zemāka, proti, 13,0 %1a. 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 
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.

_______________

1a Eurostat

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

visiem attiecīgajiem teritoriālajiem un 
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 
īpaši reģionālajām un vietējām iestādēm, 
sociālajiem partneriem un pilsonisko 
sabiedrību, 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 iestāžu, sociālo 
partneru un pilsoniskās sabiedrības 
būtisku līdzdalību dalīti pārvaldīta ESF+ 
stratēģiskajā pārvaldībā — gan izvirzot 
darbības programmu prioritātes, gan 
īstenošanas, uzraudzības un rezultātu un 
ietekmes novērtēšanas procesā. Turklāt, 
lai nodrošinātu nediskrimināciju un 
vienlīdzīgas iespējas, ir ļoti svarīgi, lai 
visos posmos tiktu iesaistītas arī 
līdztiesības iestādes un valstu cilvēktiesību 
institūcijas.

Grozījums Nr. 21

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 

(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 izglītību un dalību darba tirgū, 
nodarbinātības noteikumiem un 
profesionālo izaugsmi, kā arī sieviešu 
saimniecisko neatkarību, izglītību un 
prasmju pilnveidošanu un 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 
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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.

attiecīgās darbības. 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, 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, 
nodarbinātību, sociālo aizsardzību 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 pāreja no 
aprūpes iestādē veiktas aprūpes uz aprūpi 
kopienā un ģimenē, jo īpaši personām, 
kuras saskaras ar daudzkārtēju un 
intersekcionālu diskrimināciju. ESF+ 
nebūtu jāatbalsta darbības, kas sekmē 
segregāciju un sociālo atstumtību vai 
dzimumu stereotipu vairošanu. Regula 
(ES) Nr. [paredzamā KNR] paredz 
noteikumus par izdevumu attiecināmību 
izstrādāt valsts līmenī ar dažiem 
izņēmumiem, kuru dēļ nepieciešams 
paredzēt īpašus noteikumus attiecībā uz 
Sociālās kohēzijas un sociālo tiesību
sadaļu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Saskaņā ar ES stingro 
apņemšanos veicināt integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesībai, kas pausta Līgumā 
par Eiropas Savienības darbību, 
dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka 



PE627.761v02-00 20/37 AD\1169076LV.docx

LV

ESF+ dzimumu līdztiesības principa 
ievērošana budžeta plānošanā tiek 
izstrādāta un piemērota visās tās 
programmās un darbībās, un tā atbilst 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas 
tehniskajām iespējām.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
28.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28b) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jānodrošina, ka ESF+ arī veicina plašāku 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu, tostarp 
bērniem, veciem cilvēkiem un personām 
ar invaliditāti, kam vajadzīga ilgtermiņa 
aprūpe. Aprūpes pakalpojumu sniegšana 
ir ne vien svarīga no sieviešu darba tirgus, 
bet arī no bērnu attīstības perspektīvas. 
Agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe 
sniedz daudzus īstermiņa un ilgtermiņa 
ieguvumus privātpersonām un 
sabiedrībai, tostarp personām, kam ir 
nelabvēlīga sociāli ekonomiskā izcelsme 
vai īpašas izglītības vajadzības, kā arī 
personām ar invaliditāti. Tas ir arī 
efektīvs ieguldījums, kas nodrošina 
pamatu veiksmīgai mūžizglītībai un 
nevienlīdzības novēršanai jau no agrīna 
vecuma.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(29) Lai mazinātu administratīvo slogu, 
ko uzliek datu vākšana, tad, ja šādi dati, 
kas ir pēc iespējas iedalīti pa dzimumiem,
ir pieejami reģistros, dalībvalstīm 
vajadzētu ļaut vadošajām iestādēm iegūt 
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informāciju no šādiem reģistriem.

Grozījums Nr. 25

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 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 informācijas par darba tirgu
datiem, kas sadalīti pēc dzimuma, kā arī 
labāku prasmju atzīšanu. ESF+ darbības 
joma ietver arī izstrādātas un atbalstītas 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, kas 
palīdzes aizpildīt brīvās darbvietas tur, kur 
darba tirgū ir konstatētas nepilnības.

Grozījums Nr. 26

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 

(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 samazināt 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 
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Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šī regula paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

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.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) “minimālā materiālā palīdzība” ir 
preces, ar kurām tiek apmierinātas 
personas pamatvajadzības uz cilvēka 
cienīgu dzīvi, piemēram, apģērbs, higiēnas 
preces un mācībām nepieciešamie 
priekšmeti;

(3) “minimālā materiālā palīdzība” ir 
preces, ar kurām tiek apmierinātas 
personas pamatvajadzības uz cilvēka 
cienīgu dzīvi, piemēram, apģērbs, higiēnas 
preces, tostarp sieviešu higiēnas un 
aprūpes preces, un mācībām nepieciešamie 
priekšmeti;

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESF+ mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm 
panākt augstu nodarbinātības līmeni, 
taisnīgu sociālo aizsardzību un prasmīgu 
un izturīgu darbaspēku, kas sagatavots 
darba pasaulei nākotnē atbilstoši
principiem, kas izklāstīti Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā, kuru 2017. gada 
17. novembrī izsludināja Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija.

ESF+ mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm 
panākt augstu nodarbinātības līmeni, 
samazinot dzimumu nodarbinātības 
atšķirību, nodrošinot taisnīgu sociālo 
aizsardzību un prasmīgu un izturīgu 
darbaspēku, kas sagatavots darba pasaulei, 
un vienlīdzīgas iespējas visiem, ievērojot 
atbilstību principiem, kas izklāstīti Eiropas 
sociālo tiesību pīlārā, kuru 2017. gada 
17. novembrī izsludināja Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija. ESF+ 
mērķis ir arī palīdzēt īstenot Savienības 
un tās dalībvalstu apņemšanos sasniegt 
ilgtspējīgas attīstības mērķus. ESF+ 
atbalsta, papildina un sniedz pievienoto 
vērtību dalībvalstu rīcībpolitikām, ar 
kurām paredzēts nodrošināt dzimumu 
vienlīdzību, vienlīdzīgas iespējas, darba 
tirgus pieejamību, taisnīgus darba 
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nosacījumus, nediskriminēšanu, sociālo 
aizsardzību visiem, sociālo iekļautību, kā 
arī piekļuvi pamatpakalpojumiem un 
augstu sabiedrības veselības aizsardzības 
līmeni.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) uzlabot darbvietu pieejamību 
visiem darba meklētājiem, jo īpaši 
jauniešiem, ilgstošajiem bezdarbniekiem 
un ekonomiski neaktīvajām personām, un 
veicināt pašnodarbinātību un sociālo 
ekonomiku;

i) uzlabot kvalitatīvu darbvietu 
pieejamību visiem darba meklētājiem, jo 
īpaši jauniešiem, sievietēm, vientuļajiem 
vecākiem, ilgstošajiem bezdarbniekiem un 
ekonomiski neaktīvajām personām, 
personām ar invaliditāti vai hroniskām 
slimībām, personām, kas nāk no 
atstumtajām kopienām, un tām, kas cieš 
no vairākveidu diskriminācijas, un 
veicināt uzņēmējdarbību un sociālo 
ekonomiku;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) modernizēt darba tirgus iestādes un 
dienestus tā, lai tie varētu novērtēt un 
prognozēt vajadzīgās prasmes, nodrošināt 
savlaicīgu palīdzību un atbalstu, kas 
individuāli pielāgots darba tirgus 
vajadzībām, kā arī sekmēt pāreju un 
mobilitāti;

ii) modernizēt darba tirgus iestādes un 
dienestus tā, lai tie varētu novērtēt un 
prognozēt vajadzīgās prasmes, nodrošināt 
savlaicīgu palīdzību un atbalstu, kas 
individuāli pielāgots darba tirgus 
vajadzībām, kā arī sekmēt pārejas visā 
dzīves cikla laikā un mobilitāti;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – iii apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) veicināt sieviešu līdzdalību darba 
tirgū, labāk līdzsvarot darba un ģimenes 
dzīvi, tostarp uzlabot bērnu aprūpes un 
tādas veselīgas un labi pielāgotas darba 
vides pieejamību, kurā ņemti vērā 
veselības apdraudējumi, darbinieku, 
uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanos 
pārmaiņām un aktīvas un veselīgas 
vecumdienas;

iii) veicināt dzimumu līdztiesību visās 
jomās, nodrošinot sieviešu ekonomisko 
neatkarību un līdzdalību darba tirgū, 
uzņēmējdarbību un augstas kvalitātes 
nodarbinātību, veicot pasākumus, lai cita 
starpā nodrošinātu, ka tiek ievērots 
princips, ka vīrieši un sievietes par 
vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem 
vienādu darba samaksu, kā arī lai censtos
uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru 
un piekļuvi  iekļaujošiem bērnu aprūpes 
pakalpojumiem, pirmsskolas izglītības un 
dzīves ciklam atbilstošiem aprūpes 
pakalpojumiem (tostarp ilgtermiņa 
aprūpei vecākiem cilvēkiem, personām ar 
invaliditāti un/vai hroniskām slimībām) 
par pieņemamu cenu un bez nošķiršanas 
strādājošiem vecākiem un aprūpētājiem, 
lai veicinātu viņu līdzdalību kvalitatīvā 
nodarbinātībā un tādējādi apkarotu 
nabadzību to darba ņēmēju vidū, kuriem 
ir aprūpes pienākumi;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – iiia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) veicināt veselīgu un labi pielāgotu 
darba vidi, novēršot veselības riskus, 
seksuālu uzmākšanos un ļaunprātīgu 
izmantošanu darbvietā, darba ņēmēju, 
uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanos 
pārmaiņām, kā arī aktīvas vecumdienas 
pie labas veselības;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – iv apakšpunkts

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

iv) uzlabot izglītības un apmācības 
sistēmu kvalitāti, efektivitāti un darba 
tirgus nozīmi, lai sekmētu galveno 
kompetenču, tostarp digitālo prasmju, 
apguvi, pienācīgi ņemot vērā digitālo 
plaisu starp dzimumiem;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

v) ieguldīt bērnu attīstībā un sekmēt, 
lai jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošajiem 
būtu vienlīdz lielā mērā pieejama 
kvalitatīva un iekļaujoša izglītība no 
pirmsskolas izglītības un aprūpes līdz 
vispārējai un arodizglītībai un apmācībai 
un augstākajai izglītībai par pieņemamu 
cenu un bez nošķiršanas un lai viņi to 
iegūtu, kā arī veicināt pieaugušo izglītību 
un apmācību, tostarp mācīšanās mobilitāti 
visiem;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – va apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

va) veicināt vecumam atbilstošu IKT 
izglītību agrīnos izglītības posmos, īpašu 
uzmanību pievēršot meiteņu motivēšanai 
veidot interesi un attīstīt savus talantus 
digitālajā jomā, un sekmēt STEM izglītību 
meitenēm no agrīna vecuma;
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – vi apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

vi) veicināt mūžizglītību, galvenokārt 
piedāvājot prasmju paaugstināšanas un 
pārkvalificēšanās iespējas visiem, ņemot 
vērā digitālo plaisu starp dzimumiem un 
digitālās prasmes, labāk prognozējot esošo 
prasmju pārmaiņas un vajadzību pēc 
jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba 
tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras 
maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ix apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ix) uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu 
piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un 
cenu ziņā pieejamiem pakalpojumiem, 
modernizēt sociālās aizsardzības sistēmas, 
tostarp veicināt sociālās aizsardzības 
pieejamību, uzlabot veselības aprūpes 
sistēmu un ilgtermiņa aprūpes 
pakalpojumu pieejamību, rezultativitāti un 
noturību, jo īpaši nostiprinot un uzlabojot 
bezmaksas vispārējos valsts veselības 
aprūpes pakalpojumus;

Pamatojums

Sievietes ir īpaši neaizsargātas attiecībā uz nevienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei. 
Vienīgais veids, kā garantēt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei, ir bezmaksas vispārēju 
publisko pakalpojumu sniegšana. 

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – x apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

x) veicināt nabadzības vai sociālās 
atstumtības riskam pakļauto personu, arī 
vistrūcīgāko personu, personu ar 
invaliditāti vai hroniskām slimībām, 
personu, kas nāk no atstumtām kopienām, 
bērnu un vecāku cilvēku, īpaši vecāku 
sieviešu, sociālo integrāciju;

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. viedāku Eiropu, attīstot prasmes 
pārdomātai specializācijai un svarīgām 
pamattehnoloģijām, rūpniecisko 
pārkārtošanos, nozaru sadarbību prasmju 
un uzņēmējdarbības jomā, pētnieku 
apmācību, tīklošanas darbības un 
partnerības starp augstākās izglītības 
iestādēm, profesionālās izglītības un 
apmācības iestādēm, pētniecības un 
tehnoloģiju centriem, uzņēmumiem un 
kopām, kā arī atbalstu mikrouzņēmumiem, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem un 
sociālajai ekonomikai;

1. viedāku Eiropu, attīstot prasmes 
pārdomātai specializācijai un svarīgām 
pamattehnoloģijām, rūpniecisko 
pārkārtošanos, nozaru sadarbību prasmju 
un uzņēmējdarbības jomā, īpašu uzmanību 
veltot sieviešu lomai uzņēmējdarbībā, 
pētnieku apmācību, tīklošanas darbības un 
partnerības starp augstākās izglītības 
iestādēm, profesionālās izglītības un 
apmācības iestādēm, pētniecības un 
tehnoloģiju centriem, uzņēmumiem un 
kopām, kā arī atbalstu mikrouzņēmumiem, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem un 
sociālajai ekonomikai;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vīriešu un sieviešu līdztiesība,
vienlīdzīgas iespējas un nediskriminācija

Dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas 
iespējas, un nediskriminācija

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas programmas, ko īsteno ESF+ 
sadaļā, ievērojot dalītās pārvaldības 
principu, un darbības, kas tiek atbalstītas 
Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
sadaļā un Veselības sadaļā, nodrošina 
vīriešu un sieviešu līdztiesību visā to 
sagatavošanas, īstenošanas, uzraudzīšanas 
un izvērtēšanas laikā. Turklāt tās veicina 
vienlīdzīgas iespējas visiem un nepieļauj 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ visā to 
sagatavošanas, īstenošanas, uzraudzīšanas
un izvērtēšanas laikā.

1. Visas programmas, ko īsteno ESF+ 
sadaļā, ievērojot dalītās pārvaldības 
principu, un darbības, kas tiek atbalstītas 
Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
sadaļā un Veselības sadaļā, nodrošina visu 
dzimumu līdztiesību visā to sagatavošanas, 
īstenošanas, uzraudzīšanas un izvērtēšanas 
laikā. Šīs programmas un darbības 
atbalsta mērķtiecīgas darbības, kuru 
mērķis ir palielināt sieviešu līdzdalību un 
progresu nodarbinātībā, ievērojot 
principu, ka vīrieši un sievietes par 
vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem 
vienādu darba samaksu, samazinot 
stereotipus un dzimumu segregāciju 
izglītībā, apmācībā un darba tirgū, 
veicinot darba un privātās dzīves līdzsvaru 
visiem ar līdzsvarotu aprūpes pienākumu 
dalījumu un apkarojot nabadzības 
feminizāciju dzimumu līdztiesības aspekta 
iekļaušanas ietvaros atbilstoši dzimumu 
līdztiesības aspekta iekļaušanai 
noteiktajām tehniskajām iespējām.
Turklāt tās veicina vienlīdzīgas iespējas un 
pieejamību visiem un nepieļauj 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ saskaņā ar LESD 
10. pantu visā to sagatavošanas, 
īstenošanas, uzraudzības un novērtējuma
laikā, kā arī atbalsta īpašas darbības, kuru 
mērķis ir apkarot visu veidu 
diskrimināciju, uzlabot pieejamību 
personām ar invaliditāti un personām, 
kuras saskaras ar vairākveidu 
diskrimināciju, tādējādi veicinot sociālo 
iekļaušanu un mazinot nevienlīdzību. 
Programmās tiks pieņemti tādi 
instrumenti kā ietekmes uz dzimumu 
līdztiesību novērtējums šiem mērķiem. 
Visās uzraudzības un novērtēšanas 
komponentēs ietver rādītājus, ar kuriem 
uzrauga ietekmi uz dzimumu līdztiesību 
un vāc pa dzimumiem iedalītus datus.
Dalībvalstis integrē dzimumu aspektu 
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visos plānošanas posmos, sākot no 
darbības programmu prioritāšu izstrādes 
līdz to īstenošanai, uzraudzībai un 
novērtēšanai, un stiprina savas saistības 
attiecībā uz dzimumu līdztiesības principa 
ievērošanu budžeta plānošanā,  
attiecīgajiem budžeta piešķīrumiem 
nosakot konkrētus mērķrādītājus.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis, kurās 15 līdz 29 gadu 
vecu nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā 
neiesaistītu jauniešu skaits 2019. gadā 
saskaņā ar Eurostat datiem pārsniedz 
vidējo rādītāju Savienībā, laikposmā no 
2021. līdz 2025. gadam vismaz 10 % no 
ESF+ finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti, 
ievērojot dalītās pārvaldības principu, 
piešķir tādiem mērķtiecīgiem pasākumiem 
un strukturālām reformām, kas atbalstīta 
jauniešu nodarbinātību, pāreju no skolas uz 
darba dzīvi un veidus, kas palīdz atgriezties 
izglītībā vai apmācībā, un otrās iespējas 
izglītību, jo īpaši Garantija jauniešiem 
īstenošanas sakarā.

5. Dalībvalstis, kurās 15 līdz 29 gadu 
vecu nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā 
neiesaistītu jauniešu skaits 2019. gadā 
saskaņā ar Eurostat datiem pārsniedz 
vidējo rādītāju Savienībā, laikposmā no 
2021. līdz 2025. gadam vismaz 10% no 
ESF+ finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti, 
ievērojot dalītās pārvaldības principu, 
piešķir tādiem mērķtiecīgiem pasākumiem 
un strukturālām reformām, kas atbalstīta 
jauniešu nodarbinātību, pāreju no skolas uz 
darba dzīvi un veidus, kas palīdz atgriezties
izglītībā vai apmācībā, un otrās iespējas 
izglītību, jo īpaši Garantija jauniešiem 
īstenošanas sakarā, un īpaši koncentrējas 
uz dzimumu plaisas novēršanu jauniešiem 
NEET situācijā.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants

Ieguldījumi bērnos

Finanšu līdzekļus, kas minēti 7. panta 5.a 
punktā, plāno saskaņā ar konkrēto 
prioritāti vai programmu.
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Dalībvalstis nodrošina, ka bērniem 
paredzēto finanšu līdzekļu apmērs, kas 
ieplānots 4. panta 1. punkta iii)-v) 
apakšpunktā un/vai ix) apakšpunktā, 
un/vai x) apakšpunktā, atbilst 2013. gada 
Eiropas Komisijas ieteikumam par 
ieguldījumu bērnos.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai uzraudzītu, kā noris īstenošana, 
programmās, kuras saņem vispārējo 
atbalstu no dalīti pārvaldītās ESF+ sadaļas, 
izmanto kopējos izlaides rādītājus un 
kopējos rezultātu rādītājus, kā izklāstīts šīs 
regulas I pielikumā. Programmās var 
izmantot arī programmu īpašos rādītājus. 
Rādītāji, ja iespējams, būtu jāizstrādā, 
ņemot vērā dzimumu līdztiesības aspektu.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Datus vāc, tos iedalot pēc 
dzimuma.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 38. pantu, lai 
izmainītu I pielikumā atspoguļotos 
rādītājus, ja tas uzskatāms par vajadzīgu 

6. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 38. pantu, lai 
izmainītu I pielikumā atspoguļotos 
rādītājus, ja tas uzskatāms par vajadzīgu 
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programmu īstenošanas progresa efektīvai 
novērtēšanai.

programmu īstenošanas progresa efektīvai 
novērtēšanai, kas ietver ietekmes uz 
dzimumu līdztiesību novērtējumu, lai 
uzraudzītu ESF+ programmu īstenošanu 
dzimumu līdztiesības jomā.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija un dalībvalstis gādā, lai, 
piešķirot palīdzību no ESF+ materiālās 
nenodrošinātības mazināšanai, tiktu 
ievērota vistrūcīgāko personu cieņa un 
netiktu pieļauta šādu personu 
stigmatizēšana.

3. Komisija un dalībvalstis gādā, lai, 
piešķirot palīdzību no ESF+ materiālās 
nenodrošinātības mazināšanai, tiktu 
ievērota vistrūcīgāko personu cieņa un 
netiktu pieļauta šādu personu 
stigmatizēšana. Šādu atbalstu izstrādā, 
ievērojot dzimumu līdztiesības principu, 
lai vislabāk apmierinātu sieviešu, bērnu 
un nelabvēlīgā situācijā esošo cilvēku 
īpašās vajadzības.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) izstrādāt pasākumus, lai novērstu 
dzimumu nodarbinātības atšķirības un 
palielinātu sieviešu nodarbinātības 
līmeni, ieviešot darba un privātās dzīves 
līdzsvara politikas nostādnes un 
dalībvalstu līmenī pilnveidojot aprūpes 
infrastruktūru;

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nodrošināt konkrētus atbalsta d) nodrošināt konkrētus atbalsta 
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pakalpojumus darba devējiem un darba 
meklētājiem ar nolūku izstrādāt integrētu 
Eiropas darba tirgu, proti, no pirmsatlases 
sagatavošanas līdz atbalstam pēc 
iekārtošanas darbā, lai aizpildītu vakances 
noteiktām nozarēm, profesijām, valstīm, 
pierobežas reģionos vai noteiktām 
iedzīvotāju grupām (piemēram, 
neaizsargātām personām);

pakalpojumus darba devējiem un darba 
meklētājiem ar nolūku izstrādāt integrētu 
Eiropas darba tirgu, proti, no pirmsatlases 
sagatavošanas līdz atbalstam pēc 
iekārtošanas darbā, lai aizpildītu vakances 
noteiktām nozarēm, profesijām, valstīm, 
pierobežas reģionos vai noteiktām 
iedzīvotāju grupām (piemēram, 
neaizsargātām personām, personām, kas 
pārcietušas ilglaicīgas slimības);

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) sniegt norādījumus tādas sociālās 
infrastruktūras (tostarp mājokļu, bērnu 
aprūpes un izglītības un apmācības, 
veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes) 
izveidošanai, kāda vajadzīga Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra īstenošanai;

h) sniegt norādījumus tādas sociālās 
infrastruktūras, kurā pienācīgi ņem vērā 
dzimumperspektīvu, sieviešu darba 
ņēmēju dalību darba tirgū un 
galalietotāju vajadzības, (tostarp mājokļu, 
bērnu aprūpes un izglītības un apmācības, 
veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes
veciem cilvēkiem, personām ar invaliditāti 
un/vai hroniskām slimībām) izveidošanai, 
kāda vajadzīga Eiropas sociālo tiesību 
pīlāra īstenošanai;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) atbalstīt personu, kas pārcietušas 
ilglaicīgas slimības, reintegrāciju darba 
tirgū, pienācīgi ņemot vērā dzimumu 
līdztiesības un nediskriminēšanas 
principu;
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Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiek noteikti rādītāji, kas ļauj sekot 
tam, kā minētās sadaļas tiek īstenotas, lai 
sasniegtu 4. pantā izklāstītos konkrētos 
mērķus un 23. un 26. pantā izklāstītos 
darbības mērķus.

1. Tiek noteikti rādītāji, kas ļauj sekot 
tam, kā minētās sadaļas tiek īstenotas, lai 
sasniegtu 4. pantā izklāstītos konkrētos 
mērķus un 23. un 26. pantā izklāstītos 
darbības mērķus, pēc iespējas ņemot vērā 
dzimumu aspektu. 

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 38. pantu, lai 
papildinātu vai izmainītu III pielikumā 
atspoguļotos rādītājus, ja tas uzskatāms par 
vajadzīgu attiecīgo sadaļu īstenošanas 
progresa efektīvai novērtēšanai.

3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 38. pantu, lai 
papildinātu vai izmainītu III pielikumā 
atspoguļotos rādītājus, ja tas uzskatāms par 
vajadzīgu attiecīgo sadaļu īstenošanas 
progresa efektīvai novērtēšanai. Papildinot 
un grozot rādītājus, Komisija pienācīgi 
ņem vērā dzimumperspektīvu, lai rādītāji, 
ja iespējams, atspoguļotu no dzimuma 
atkarīgās atšķirības.

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a ESF+ komitejā nodrošina 
dzimumu līdzsvaru un minoritāšu un citu 
atstumto grupu pienācīgu pārstāvību.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
Ia pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia pielikums

Kopējie rādītāji par ESF+ atbalstu tādu 
cilvēku sociālās iekļaušanas veicināšanai, 
kurus apdraud nabadzība vai sociālā 
atstumtība

Visus savāktos personas datus iedala pēc 
dzimuma (sievietes, vīrieši, nebinārais). Ja 
rezultāti nav būtiski, konkrētie dati nav 
jāapseko un jānodod. Dati tiek sniegti 
brīvprātīgi, un to nesniegšana neliek 
dalībniekam vai darbības vai pasākuma 
rīkotājam nonākt nelabvēlīgā situācijā.
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- trūcīgā grupa, pie kuras pieder 
dalībnieks

- dalībnieki vecumā līdz 18 gadiem

- dalībnieki vecumā līdz 30 gadiem

- dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem
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