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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja iesniedz par jautājumu atbildīgajai 
Reģionālās attīstības komitejai šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (“LESD”) 174. pantā ir noteikts, 
ka Savienībai, lai stiprinātu savu 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, jātiecas mazināt dažādu reģionu 
attīstības līmeņa atšķirības un vismazāk 
attīstīto reģionu vai salu atpalicību, un 
īpaša uzmanība ir jāpievērš lauku 
apvidiem, apvidiem, kurus skar rūpniecības 
restrukturizācija, kā arī reģioniem, kuros ir 
būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība. LESD 175. pantā 
noteikts, ka Savienībai šo mērķu 
sasniegšana jāatbalsta ar darbībām, ko tā 
veic, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības 
virzības un garantiju fonda Virzības 
nodaļu, Eiropas Sociālo fondu, Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Investīciju banku un citus instrumentus.
LESD 322. pantā noteikts pamats to 
finanšu noteikumu pieņemšanai, ar kuriem 
nosaka budžeta apstiprināšanas un 
īstenošanas procedūru, aprēķinu 
uzrādīšanas un revīzijas procedūru, kā arī 
finanšu jomas subjektu atbildības kontroli.

(1) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (“LESD”) 174. pantā ir noteikts, 
ka Savienībai, lai stiprinātu savu 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, jātiecas mazināt dažādu reģionu 
attīstības līmeņa atšķirības un vismazāk 
attīstīto reģionu vai salu atpalicību, un 
īpaša uzmanība ir jāpievērš lauku 
apvidiem, apvidiem, kurus skar rūpniecības 
restrukturizācija, kā arī reģioniem, kuros ir 
būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība. Lai mazinātu 
atšķirības starp dažādu reģionu attīstības 
līmeņiem un mazāk attīstīto reģionu vai 
salu atpalicību, jo īpaši lauku apvidos, ir 
nepieciešams vēl vairāk veicināt iespējas 
sievietēm šajos apgabalos gan 
ekonomiskā, gan sociālā ziņā, kā arī 
veicināt darba un privātās dzīves 
līdzsvaru. Efektīvs risinājums, kā mazināt 
šīs atšķirības starp dažādiem reģioniem, 
neizbēgami ir saistīts ar ekonomisko, 
sociālo un politisko iespēju 
nodrošināšanu sievietēm un darba un 
privātās dzīves līdzsvara veicināšanu.
Datu vākšana pa dzimumiem sadalītā 
veidā ļauj identificēt un analizēt sieviešu 
un vīriešu specifisko neaizsargātību un 
iespējas, atklājot trūkumus un 
nevienlīdzību un tādējādi veicinot 
taisnīgāku un iekļaujošāku sabiedrību, un 
mērķis ir novērst nabadzības un trūkuma 
modeļa atkārtošanos no paaudzes 
paaudzē. LESD 175. pantā noteikts, ka 
Savienībai šo mērķu sasniegšana jāatbalsta 
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ar darbībām, ko tā veic, izmantojot Eiropas 
Lauksaimniecības virzības un garantiju 
fonda Virzības nodaļu, Eiropas Sociālo 
fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Investīciju banku un citus 
instrumentus. LESD 322. pantā noteikts 
pamats to finanšu noteikumu pieņemšanai, 
ar kuriem nosaka budžeta apstiprināšanas 
un īstenošanas procedūru, aprēķinu 
uzrādīšanas un revīzijas procedūru, kā arī 
finanšu jomas subjektu atbildības kontroli.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu, fondu apguvē būtu 
jāievēro horizontālie principi, kas izklāstīti 
Līguma par Eiropas Savienību (“LES”) 
3. pantā un LESD 10. pantā, tostarp LES 
5. pantā noteiktie subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principi. Dalībvalstīm 
būtu jāievēro arī ANO Konvencijā par 
personu ar invaliditāti tiesībām noteiktie 
pienākumi un jānodrošina pieejamība 
saskaņā ar konvencijas 9. pantu un saskaņā 
ar Savienības tiesību aktiem, ar kuriem 
saskaņo produktu un pakalpojumu 
pieejamības prasības. Dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jācenšas novērst 
nevienlīdzību, veicināt sieviešu un vīriešu 
līdztiesību un iekļaut dzimumu līdztiesības 
aspektu, kā arī apkarot diskrimināciju 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. No 
fondu līdzekļiem nevajadzētu atbalstīt 
pasākumus, kas veicina jebkādu 
segregāciju. Fondu mērķi būtu jāsasniedz, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā atbalstot mērķi saglabāt, 
aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, kā 
noteikts LESD 11. pantā un 191. panta 
1. punktā, ņemot vērā principu 

(5) Ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu, fondu apguvē būtu 
jāievēro horizontālie principi, kas izklāstīti 
Līguma par Eiropas Savienību (“LES”) 
3. pantā un LESD 10. pantā, tostarp LES 
5. pantā noteiktie subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principi. Dalībvalstīm 
būtu jāievēro arī ANO Konvencijā par 
personu ar invaliditāti tiesībām noteiktie 
pienākumi un jānodrošina pieejamība 
saskaņā ar konvencijas 9. pantu un saskaņā 
ar Savienības tiesību aktiem, ar kuriem 
saskaņo produktu un pakalpojumu 
pieejamības prasības. Dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jācenšas novērst 
nevienlīdzību, veicināt sieviešu un vīriešu 
līdztiesību, kā paredzēts LESD 8. pantā,
un iekļaut dzimumu līdztiesības aspektu
visās savās darbībās, kā arī apkarot 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ. No fondu līdzekļiem 
nevajadzētu atbalstīt pasākumus, kas 
veicina jebkādu segregāciju vai atstumtību. 
Fondu mērķi būtu jāsasniedz, pamatojoties 
uz ilgtspējīgu attīstību un Savienībā 
atbalstot mērķi saglabāt, aizsargāt un 
uzlabot vides kvalitāti un cīnīties pret 
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“piesārņotājs maksā”. Lai aizsargātu 
iekšējā tirgus integritāti, nodrošina, ka 
darbības, no kurām labumu gūst 
uzņēmumi, ir saderīgas ar Savienības valsts 
atbalsta noteikumiem, kas noteikti LESD 
107. un 108. pantā.

klimata pārmaiņām, kā noteikts LESD 
11. pantā un 191. panta 1. punktā, ņemot 
vērā principu “piesārņotājs maksā”. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus integritāti, 
nodrošina, ka darbības, no kurām labumu 
gūst uzņēmumi, ir saderīgas ar Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kas noteikti 
LESD 107. un 108. pantā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Fondu apguvē galvenais elements ir 
partnerības princips, kas balstās uz 
daudzlīmeņu pārvaldības pieeju un 
nodrošina pilsoniskās sabiedrības un 
sociālo partneru iesaistīšanos. Lai 
nodrošinātu partnerības organizēšanas 
nepārtrauktību, būtu jāturpina piemērot 
Komisijas Deleģēto Regulu (ES) 
Nr. 240/201413.

(11) Fondu apguvē galvenais elements ir 
partnerības princips, kas balstās uz 
daudzlīmeņu un dzimumlīdztiesīgas 
pārvaldības pieeju un nodrošina pilsoniskās 
sabiedrības un sociālo partneru 
iesaistīšanos. Lai nodrošinātu partnerības 
organizēšanas nepārtrauktību, būtu 
jāturpina piemērot Komisijas Deleģēto 
Regulu (ES) Nr. 240/201413.

__________________ __________________

13 Komisijas 2014. gada 7. janvāra 
Deleģētā regula (ES) Nr. 240/2014 par 
Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz 
partnerību saistībā ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem (OV 
L 74, 14.3.2014., 1. lpp.).

13 Komisijas 2014. gada 7. janvāra 
Deleģētā regula (ES) Nr. 240/2014 par 
Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz 
partnerību saistībā ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem (OV 
L 74, 14.3.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Dalībvalstīm būtu jānosaka 
veikuma satvars katrai programmai, kas 
aptver visus rādītājus, starpposma un 
galīgos mērķrādītājus, lai uzraudzītu 
programmas veikumu, ziņotu par to un 

(18) Dalībvalstīm būtu jānosaka 
veikuma satvars katrai programmai, kas 
aptver visus rādītājus, starpposma un 
galīgos mērķrādītājus, lai uzraudzītu 
programmas veikumu, ziņotu par to un 
novērtētu to. Kad vien iespējams, rādītāji 
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novērtētu to. būtu jāizstrādā, ņemot vērā dzimumu 
aspektu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Dalībvalstij būtu jāsniedz 
vidusposma pārskats par katru programmu, 
ko atbalsta no ERAF, ESF+ un Kohēzijas 
fonda. Minētajai pārskatīšanai vajadzētu 
nodrošināt programmu pilnīgu 
pielāgošanu, pamatojoties uz programmas 
veikumu, vienlaikus arī sniedzot iespēju 
ņemt vērā jaunās problēmas un attiecīgos 
2024. gadā sniegtos konkrētām valstīm 
adresētos ieteikumus. Paralēli Komisijai 
2024. gadā vienlaikus ar tehnisko korekciju 
2025. gadam būtu jāpārskata visu 
dalībvalstu kopējie piešķīrumi kohēzijas 
politikas mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” 2025., 2026. 
un 2027. gadā, piemērojot attiecīgajā 
pamataktā noteikto piešķīrumu sadales 
metodi. No minētās pārskatīšanas un 
vidusposma pārskatīšanas iznākuma būtu 
jāizriet programmas grozījumiem, ar ko 
groza finanšu piešķīrumus 2025., 2026. un 
2027. gadam.

(19) Dalībvalstij būtu jāsniedz 
vidusposma pārskats par katru programmu, 
ko atbalsta no ERAF, ESF+ un Kohēzijas 
fonda. Šādā pārskatā iekļauj dzimumu 
aspekta nodaļu un novērtē programmas 
ietekmi uz pamattiesībām. Minētajai 
pārskatīšanai vajadzētu nodrošināt 
programmu pilnīgu pielāgošanu, 
pamatojoties uz programmas veikumu, 
vienlaikus arī sniedzot iespēju ņemt vērā 
jaunās problēmas un attiecīgos 2024. gadā 
sniegtos konkrētām valstīm adresētos 
ieteikumus. Paralēli Komisijai 2024. gadā 
vienlaikus ar tehnisko korekciju 
2025. gadam būtu jāpārskata visu 
dalībvalstu kopējie piešķīrumi kohēzijas 
politikas mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” 2025., 2026. 
un 2027. gadā, piemērojot attiecīgajā 
pamataktā noteikto piešķīrumu sadales 
metodi. No minētās pārskatīšanas un 
vidusposma pārskatīšanas iznākuma būtu 
jāizriet programmas grozījumiem, ar ko 
groza finanšu piešķīrumus 2025., 2026. un 
2027. gadam.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Mehānismi, kas nodrošina saikni 
starp Savienības finansēšanas politiku un 
Savienības ekonomikas pārvaldību, būtu 
vēl jāprecizē, ļaujot Komisijai iesniegt 

(20) Mehānismi, kas nodrošina saikni 
starp Savienības finansēšanas politiku un 
Savienības ekonomikas un sociālo 
pārvaldību, būtu vēl jāprecizē, ļaujot 
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priekšlikumu Padomei par saistību pilnīgu 
vai daļēju apturēšanu attiecībā uz vienu vai 
vairākām attiecīgās dalībvalsts 
programmām, ja minētā dalībvalsts neveic 
efektīvus pasākumus ekonomikas 
pārvaldības procesa kontekstā. Lai 
nodrošinātu vienotu īstenošanu un ņemot 
vērā veicamo pasākumu finansiālās 
ietekmes nozīmīgumu, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Padomei, kurai 
jārīkojas, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu. Lai atvieglotu lēmumu 
pieņemšanu, kas nepieciešami rezultatīvas 
rīcības nodrošināšanai ekonomikas 
pārvaldības procesa kontekstā, būtu 
jāizmanto apvērstā kvalificētā vairākuma 
balsojums.

Komisijai iesniegt priekšlikumu Padomei 
par saistību pilnīgu vai daļēju apturēšanu 
attiecībā uz vienu vai vairākām attiecīgās 
dalībvalsts programmām, ja minētā 
dalībvalsts neveic efektīvus pasākumus 
ekonomikas un sociālās pārvaldības 
procesa kontekstā vai attiecībā uz 
cilvēktiesību ievērošanu. Lai nodrošinātu 
vienotu īstenošanu un ņemot vērā veicamo 
pasākumu finansiālās ietekmes 
nozīmīgumu, īstenošanas pilnvaras būtu 
jāpiešķir Padomei, kurai jārīkojas, 
pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu. 
Lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu, kas 
nepieciešami rezultatīvas rīcības 
nodrošināšanai ekonomikas pārvaldības 
procesa kontekstā, būtu jāizmanto apvērstā 
kvalificētā vairākuma balsojums.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai labāk mobilizētu potenciālu 
vietējā līmenī, ir jāstiprina un jāveicina 
SVVA. Tajā būtu jāņem vērā vietējās 
vajadzības un potenciāls, kā arī attiecīgās 
sociālās un kultūras īpatnības, un būtu 
jāparedz strukturālas pārmaiņas, jāuzlabo 
sabiedrības spējas un jāstimulē inovācija. 
Lai īstenotu vietējās attīstības stratēģijas, 
būtu jāstiprina cieša sadarbība un integrēta 
fondu izmantošana. Principā pienākums 
izstrādāt un īstenot SVVA stratēģijas būtu 
jāuzņemas vietējām rīcības grupām, kas 
pārstāv sabiedrības intereses. Lai attiecībā 
uz SVVA stratēģijām veicinātu koordinētu 
atbalstu no dažādiem fondiem un 
atvieglotu to apgūšanu, būtu jāveicina 
“galvenā fonda” pieejas izmantošana.

(24) Lai labāk mobilizētu potenciālu 
vietējā līmenī, ir jāstiprina un jāveicina 
SVVA. Tajā būtu jāņem vērā vietējās 
vajadzības un potenciāls, kā arī attiecīgās 
sociālās un kultūras īpatnības, un būtu 
jāparedz strukturālas pārmaiņas, proti, 
attiecībā uz dzimumu līdztiesību un 
sieviešu iespēju palielināšanu, jāuzlabo 
sabiedrības spējas un jāstimulē inovācija. 
Lai īstenotu vietējās attīstības stratēģijas, 
būtu jāstiprina cieša sadarbība un integrēta 
fondu izmantošana. Principā pienākums 
izstrādāt un īstenot SVVA stratēģijas būtu 
jāuzņemas vietējām rīcības grupām, kas 
pārstāv sabiedrības intereses
dzimumlīdzsvarotā veidā. Lai attiecībā uz 
SVVA stratēģijām veicinātu koordinētu 
atbalstu no dažādiem fondiem un 
atvieglotu to apgūšanu, būtu jāveicina 
“galvenā fonda” pieejas izmantošana.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai pārbaudītu programmu 
veikumu, dalībvalstij būtu jāizveido 
uzraudzības komitejas. Attiecībā uz ERAF, 
ESF+ un Kohēzijas fondu gada īstenošanas 
ziņojumi būtu jāaizstāj ar ikgadēju 
strukturētu politikas dialogu, kura pamatā 
ir jaunākā informācija un dati par 
programmas īstenošanu, ko dalībvalsts 
darījusi pieejamus.

(27) Lai pārbaudītu programmu 
veikumu, dalībvalstij būtu jāizveido 
uzraudzības komitejas. Attiecībā uz ERAF, 
ESF+ un Kohēzijas fondu gada īstenošanas 
ziņojumi būtu jāaizstāj ar ikgadēju 
strukturētu politikas dialogu, kura pamatā 
ir jaunākā informācija un dati, tostarp pa 
dzimumiem sadalīti dati, par programmas 
īstenošanu, ko dalībvalsts darījusi 
pieejamus.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu16 22. un 23. punktu fondi ir 
jāizvērtē, par pamatu izmantojot 
informāciju, kas savākta atbilstoši īpašām 
uzraudzības prasībām, taču ir jāizvairās no 
pārmērīga regulējuma un administratīvā 
sloga, jo īpaši dalībvalstīm. Minētajās 
prasībās vajadzības gadījumā var iekļaut 
izmērāmus rādītājus, ko izmanto par 
pamatu, lai novērtētu fondu ietekmi uz 
vietas.

(28) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu16 22. un 23. punktu fondi ir 
jāizvērtē, par pamatu izmantojot 
informāciju, kas savākta atbilstoši īpašām 
uzraudzības prasībām, taču ir jāizvairās no 
pārmērīga regulējuma un administratīvā 
sloga, jo īpaši dalībvalstīm. Minētajās 
prasībās vajadzības gadījumā var iekļaut 
izmērāmus rādītājus, ko izmanto par 
pamatu, lai novērtētu fondu ietekmi uz 
vietas. Kad vien iespējams, rādītāji būtu 
jāizstrādā, ņemot vērā dzimumu aspektu.

__________________ __________________

16 OV L 123, 12.5.2016., 13. lpp. 16 OV L 123, 12.5.2016., 13. lpp.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
30. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai atbalstītu saistīto programmu 
un aktivitāšu sagatavošanu nākamajam 
plānošanas periodam, Komisijai būtu 
jāveic fondu vidusposma novērtējums. 
Plānošanas perioda beigās Komisijai būtu 
jāveic fondu retrospektīvie izvērtējumi, 
kuros galvenā uzmanība būtu jāpievērš 
fondu ietekmei.

(30) Lai atbalstītu saistīto programmu 
un aktivitāšu sagatavošanu nākamajam 
plānošanas periodam, Komisijai būtu 
jāveic fondu vidusposma novērtējums. 
Plānošanas perioda beigās Komisijai būtu 
jāveic fondu retrospektīvie izvērtējumi, 
kuros galvenā uzmanība būtu jāpievērš 
fondu ietekmei. Šajā novērtējumā un 
izvērtējumos novērtē tā ietekmi uz 
pamattiesībām, īpašu uzmanību pievēršot 
dzimumu līdztiesības un 
nediskriminācijas principiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74) Šajā regulā tiek respektētas 
pamattiesības un ievēroti principi, kas jo 
īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā,

(74) Šajā regulā tiek respektētas 
pamattiesības un ievēroti principi, kas jo 
īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā, proti, dzimumu līdztiesības 
vispārējie principi.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) “ietekmes uz dzimumu līdztiesību 
novērtējums” paredz izvērtēt ierosinātos 
pasākumus, lai noteiktu, vai tie sievietes 
un vīriešus ietekmēs atšķirīgi, ar mērķi 
pielāgot šos priekšlikumus nolūkā 
nodrošināt, ka diskriminējoša ietekme tiek 
neitralizēta un ka tiek veicināta dzimumu 
līdztiesība;
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) “dzimumu aspekta integrēšana” ir 
plānoto pasākumu (re)organizēšana, 
uzlabošana, izstrāde un novērtēšana, lai 
dzimumu līdztiesības perspektīva tiktu 
visos pasākumos sistemātiski iekļauta 
visos līmeņos un visos posmos;

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ciešāk savienota Eiropa, uzlabojot 
mobilitāti un reģionālo IKT savienotību;

(c) ciešāk savienota Eiropa, uzlabojot 
mobilitāti un reģionālo IKT savienotību, 
īpašu uzmanību pievēršot digitālās plaisas 
starp dzimumiem novēršanai;

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) sociālāka Eiropa, īstenojot Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru;

(d) sociālāka, līdztiesīgāka un 
piekļūstamāka Eiropa, īstenojot Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, īpašu uzmanību 
pievēršot trim pamatprincipiem, proti, 
2. principam par dzimumu līdztiesību, 3. 
principam par vienlīdzīgām iespējām, 9. 
principam par darba un privātās dzīves 
līdzsvaru, 11. principam par bērnu aprūpi 
un atbalstu bērniem, 16. principam par 
veselības aprūpi un 18. principam par 
ilgtermiņa aprūpi; sieviešu un vīriešu 
līdztiesības veicināšana un vajadzību 
apmierināšana personām ar īpašām 
vajadzībām, piemēram, personām ar 
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invaliditāti.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) novērst un apkarot nevienlīdzību 
un diskrimināciju dzimuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ un atbalstīt visaptverošu 
politiku, kas veicina dzimumu līdztiesību 
un diskriminācijas novēršanu;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants

Vīriešu un sieviešu līdztiesības un 
nediskriminācijas veicināšana

Dalībvalstis un Komisija tiecas izskaust 
nevienlīdzību un nodrošina, ka visā 
programmu sagatavošanas un īstenošanas 
procesā, tostarp saistībā ar uzraudzību, 
ziņošanu un izvērtēšanu, tiek ņemta vērā 
un veicināta vīriešu un sieviešu līdztiesība 
un dzimumu aspekta integrācija. No 
fondiem neatbalsta pasākumus, kas 
veicina jebkāda veida segregāciju.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attiecīgās struktūras, kas pārstāv 
pilsonisko sabiedrību, vides partnerus, un 
struktūras, kas atbild par sociālās 

(c) attiecīgās struktūras, kas pārstāv 
pilsonisko sabiedrību, vides partnerus, un 
struktūras, kas atbild par sociālās 
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iekļaušanas, pamattiesību, personu ar 
invaliditāti tiesību, dzimumu līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu.

iekļaušanas, pamattiesību, personu ar 
invaliditāti tiesību, LGBTI+ personu 
tiesību, dzimumu līdztiesības un 
nediskriminācijas veicināšanu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – b punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) ietekmes uz dzimumu līdztiesību 
novērtējums politikas izvēlēm katrā no 
fondiem;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) darbības, kas ir veiktas, lai 
iesaistītu attiecīgos 6. pantā minētos 
partnerus;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) attiecīgās dalībvalsts vai reģiona 
sociāli ekonomiskā situācija;

(b) attiecīgās dalībvalsts vai reģiona 
sociāli ekonomiskā situācija un sasniegtais 
dzimumu līdztiesības līmenis;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
15. pants – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Uzlikto saistību vai maksājumu 
apturēšanas apjoms un līmenis ir samērīgs, 
ievēro vienlīdzīgu attieksmi starp 
dalībvalstīm un ņem vērā attiecīgās 
dalībvalsts ekonomiskos un sociālos 
apstākļus, jo īpaši bezdarba līmeni, 
attiecīgās dalībvalsts nabadzības vai 
sociālās atstumtības līmeni attiecībā pret 
Savienības vidējo līmeni un apturēšanas 
ietekmi uz attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiku. Apturēšanas ietekme uz 
programmām, kam ir izšķirīga nozīme 
nelabvēlīgu ekonomisko vai sociālo 
apstākļu novēršanā, ir īpašs faktors, kas 
jāņem vērā.

9. Uzlikto saistību vai maksājumu 
apturēšanas apjoms un līmenis ir samērīgs, 
ievēro vienlīdzīgu attieksmi starp 
dalībvalstīm un ņem vērā attiecīgās 
dalībvalsts ekonomiskos un sociālos 
apstākļus, jo īpaši bezdarba līmeni, 
attiecīgās dalībvalsts nabadzības vai 
sociālās atstumtības līmeni attiecībā pret 
Savienības vidējo līmeni un apturēšanas 
ietekmi uz attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiku. Apturēšanas ietekme uz 
programmām, kam ir izšķirīga nozīme 
nelabvēlīgu ekonomisko vai sociālo 
apstākļu novēršanā, ir īpašs faktors, kas 
jāņem vērā. Saistību vai maksājumu 
apturēšanai nav specifiskas negatīvas 
ietekmes uz sieviešu ekonomiskajām un 
sociālajām norisēm.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa – a punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās atšķirības, izņemot 
programmas, ko atbalsta no EJZF;

i) ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās atšķirības un attiecīgā 
gadījumā dzimumu nelīdztiesība, izņemot 
programmas, ko atbalsta no EJZF;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa – d punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) ietekmes uz dzimumu līdztiesību 
novērtējums attiecībā uz saistītiem 
darbību veidiem un plānotajām 
stratēģiskas nozīmes darbībām;
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa – d punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) izlaides rādītāji un rezultātu rādītāji 
ar attiecīgajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem;

ii) izlaides rādītāji un rezultātu rādītāji 
ar attiecīgajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem, kas attiecīgā gadījumā 
sadalīti pēc dzimuma;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) paredzētā pieeja attiecībā uz 
programmas komunikācijas un redzamības 
aspektiem, definējot tās mērķus, 
mērķauditoriju, saziņas kanālus, 
informatīvo darbu sociālajos plašsaziņas 
līdzekļos, plānoto budžetu un attiecīgos 
uzraudzības un izvērtēšanas rādītājus;

(i) paredzētā pieeja attiecībā uz 
programmas komunikācijas un redzamības 
aspektiem, definējot tās mērķus, 
mērķauditoriju, saziņas kanālus, 
informatīvo darbu sociālajos plašsaziņas 
līdzekļos, plānoto budžetu un attiecīgos 
rādītājus, kuri, kad vien iespējams, 
izstrādāti, ņemot vērā dzimumu 
līdztiesības aspektu, un kurus izmanto 
uzraudzībai un izvērtēšanai saskaņā ar 
neseksisku komunikāciju un dzimumu 
perspektīvu;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) darbības programmas devumu 
sieviešu un vīriešu līdztiesības 
veicināšanā un attiecīgā gadījumā 
pasākumus dzimumu perspektīvas 
iekļaušanas nodrošināšanai.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) attiecīgā gadījumā pasākumus ar 
mērķi garantēt pieejamību personām ar 
īpašām vajadzībām, piemēram, personām 
ar invaliditāti;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ERAF, ESF+ un Kohēzijas fonds 
var kopīgi sniegt atbalstu programmām, uz 
ko attiecas mērķis “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”.

1. ERAF, ESF+ un Kohēzijas fonds 
var kopīgi sniegt atbalstu programmām, uz 
ko attiecas mērķis “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, īpašu 
uzmanību pievēršot programmām, kuras 
paredzētas, lai darba tirgū iekļautu vairāk 
sieviešu un personu ar īpašām 
vajadzībām;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) teritorijas attīstības vajadzību un 
potenciāla analīze;

(b) teritorijas attīstības vajadzību, 
dzimumu līdztiesības un potenciāla 
analīze;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tiek īstenota vietējo rīcības grupu 
vadībā, kuru sastāvā ir publisko un privāto 
vietējo sociālekonomisko interešu pārstāvji 
un kuru lēmumu pieņemšanu nekontrolē 
atsevišķa interešu grupa;

(b) tiek īstenota vietējo rīcības grupu 
vadībā, kuru sastāvā ir publisko un privāto 
vietējo sociālekonomisko interešu 
pārstāvji, tostarp par dzimumu līdztiesības 
veicināšanu atbildīgo organizāciju 
pārstāvji, un kuru lēmumu pieņemšanu 
nekontrolē atsevišķa interešu grupa, tostarp 
publiskais sektors;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atbalsta tīklošanu, novatoriskas 
iezīmes vietējā kontekstā un attiecīgā 
gadījumā sadarbību ar citiem teritoriāliem 
dalībniekiem.

(d) atbalsta tīklošanu, dzimumu 
līdztiesību, piekļūstamību, novatoriskas 
iezīmes vietējā kontekstā un attiecīgā 
gadījumā sadarbību ar citiem teritoriāliem 
dalībniekiem.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ģeogrāfiskā teritorija un populācija, 
uz ko šī stratēģija attiecas;

(a) ģeogrāfiskā teritorija un populācija, 
uz ko šī stratēģija attiecas; īpaša uzmanība 
ir jāpievērš sievietēm un personām ar 
īpašām vajadzībām, piemēram, personām 
ar invaliditāti;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) minētās stratēģijas ietekmes uz 
dzimumu līdztiesību novērtējums;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgās vadošās iestādes nosaka 
šo stratēģiju atlases kritērijus, izveido 
komiteju šīs atlases veikšanai un apstiprina 
šīs komitejas izvēlētās stratēģijas.

2. Attiecīgās vadošās iestādes nosaka 
šo stratēģiju atlases kritērijus, izveido 
dzimumlīdzsvarotu komiteju šīs atlases 
veikšanai un apstiprina šīs komitejas 
izvēlētās stratēģijas.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izstrādā nediskriminējošu un 
pārredzamu atlases procedūru un kritērijus, 
kas novērš interešu konfliktus un 
nodrošina, ka neviena atsevišķa interešu 
grupa nekontrolē atlases lēmumus;

(b) izstrādā nediskriminējošu, 
dzimumlīdzsvarotu un pārredzamu atlases 
procedūru un kritērijus, kas novērš interešu 
konfliktus un nodrošina, ka neviena 
atsevišķa interešu grupa nekontrolē atlases 
lēmumus;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts nosaka uzraudzības komitejas 
sastāvu un nodrošina attiecīgo dalībvalsts 
iestāžu un starpniekstruktūru, kā arī 
6. pantā minēto partneru pārstāvju 
līdzsvarotu pārstāvību.

Dalībvalsts nosaka uzraudzības komitejas 
sastāvu un nodrošina dzimumu līdzsvaru 
un attiecīgo dalībvalsts iestāžu un 
starpniekstruktūru, kā arī 6. pantā minēto 
partneru pārstāvju līdzsvarotu pārstāvību.
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Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
36. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ziņojumā ņem vērā dzimumu 
aspektu, un tajā ir specifiska nodaļa par 
dzimumu līdztiesību.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā datus iedala pēc 
dzimuma.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vadošā iestāde veic programmas 
izvērtēšanu. Katrā izvērtējumā novērtē 
programmas rezultativitāti, efektivitāti, 
relevantumu, saskaņotību un ES pievienoto 
vērtību ar mērķi uzlabot programmu 
izstrādes un īstenošanas kvalitāti.

1. Vadošā iestāde veic programmas 
izvērtēšanu. Katrā izvērtējumā novērtē 
programmas rezultativitāti, efektivitāti, 
relevantumu, saskaņotību un ES pievienoto 
vērtību un tās ietekmi uz pamattiesībām, 
tostarp dzimumu līdztiesību un 
nediskrimināciju, ar mērķi uzlabot 
programmu izstrādes un īstenošanas 
kvalitāti.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
39. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Galīgajā veikuma ziņojumā ņem 
vērā dzimumu aspektu, un tajā ir 
specifiska nodaļa par dzimumu 
līdztiesību.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2024. gada beigām 
veic vidusposma izvērtējumu, lai 
pārbaudītu katra fonda rezultativitāti, 
efektivitāti, relevantumu, saskaņotību un 
ES pievienoto vērtību. Komisija var 
izmantot visu saistīto informāciju, kas jau 
ir pieejama saskaņā ar Finanšu regulas 
[128]. pantu.

1. Komisija līdz 2024. gada beigām 
veic vidusposma izvērtējumu, lai 
pārbaudītu katra fonda rezultativitāti, 
efektivitāti, relevantumu, saskaņotību, 
ietekmi uz pamattiesībām, tostarp 
dzimumu līdztiesību, un ES pievienoto 
vērtību. Komisija var izmantot visu saistīto 
informāciju, kas jau ir pieejama saskaņā ar 
Finanšu regulas [128]. pantu.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
63. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 
uzraudzības sistēma un dati par rādītājiem 
ir kvalitatīvi un ticami.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 
uzraudzības sistēma un dati par rādītājiem 
ir kvalitatīvi un ticami un ka tie, kad vien 
iespējams, būtu jāizstrādā, ņemot vērā 
dzimumu aspektu, un attiecīgi garantē, ka 
datu vākšana attiecīgā gadījumā tiek 
veikta, iedalot pēc dzimuma.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) nodrošina dzimumu aspekta 
integrēšanas īstenošanu programmā;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
67. pants – 3. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) nodrošina sievietēm un vīriešiem 
vienlīdzīgas iespējas un nediskrimināciju;

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
67. pants – 3. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(jb) attiecīgā gadījumā nodrošina 
piekļūstamību personām ar īpašām 
vajadzībām, piemēram, personām ar 
invaliditāti;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. tabula – 016.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

016.a Prasmju pilnveidošana, lai palielinātu 
sieviešu līdzdalību darba tirgū STEM 
jomā

0% 0%

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
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3. pielikums – tabula “Horizontālie veicinošie nosacījumi” – 5. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

ES Pamattiesību hartas efektīva 
piemērošana un īstenošana.

Ir sagatavoti efektīvi mehānismi, kas 
nodrošina atbilstību ES Pamattiesību 
hartai un kas ietver:

1. kārtību, kas nodrošina no fondiem 
atbalstītu darbību atbilstības Pamattiesību 
hartai verifikāciju;

2. kārtību, kādā uzraudzības 
komitejai ziņo par to darbību atbilstību 
Hartai, ko atbalsta no fondiem.

Grozījums

Dzimumu līdztiesības veicināšanas un 
cīņas pret diskrimināciju dzimuma dēļ 
efektīva piemērošana un īstenošana

Ir sagatavoti efektīvi mehānismi, kas 
nodrošina atbilstību dzimumu līdztiesības 
veicināšanai un cīņu pret diskrimināciju 
dzimuma dēļ, un kas ietver:

1. dalībvalstu iestāžu sistēmai un 
tiesiskam regulējumam atbilstošu kārtību
par dzimumu līdztiesību atbildīgo 
struktūru iesaistei visā programmu 
sagatavošanas un īstenošanas gaitā, 
tostarp konsultāciju sniegšanu par 
dzimumu līdztiesības jautājumiem;

2. kārtību personāla apmācībai 
iestādēs, kas iesaistītas fondu pārvaldībā 
un kontrolē jomās, uz kurām attiecas 
Savienības tiesību akti un politika 
dzimumu līdztiesības jomā, kā arī 
integrētā pieeja dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai.
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