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ĪSS PAMATOJUMS

Lai sasniegtu stratēģijas „Eiropas 2020” mērķus attiecībā uz cīņu pret bezdarbu un nabadzību, 
Eiropas Komisija ierosina Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmu, kas palīdzēs 
īstenot trīs pamatiniciatīvas — „Jaunatne kustībā”, „Jaunu prasmju un darbavietu 
programma” un „Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību”.

Tiek ierosināts, lai šī jaunā programma laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam apvienotu trīs 
rīkus, kas jau ir spēkā laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam, proti, programmu „Progress”, 
EURES, kā arī Eiropas mikrofinansēšanas instrumentu „Progress”, kas pastāv tikai kopš 
2010. gada.

Ar šādu apvienošanu Eiropas Komisija vēlas veicināt mērķus saistībā ar vienkāršošanu 2014.–
2020. gada daudzgadu finanšu shēmas ietvaros, ierosinot vienkāršot saņēmēju pieeju 
līdzekļiem, samazināt administratīvo slogu, vienādot finanšu noteikumus, nodrošināt lielu 
elastību attiecībā uz īstenošanu un veicināt attiecīgās programmas un citu Kopienas 
programmu (it īpaši Eiropas Sociālā fonda) dažādu galveno virzienu sinerģiju.

Vairāki Komisijas ierosinātie panti atspoguļo šo vienkāršošanas nolūku.

Piemēram, vienotas likmes finansējuma iespēju biežākai izmantošanai vajadzētu palīdzēt 
samazināt administratīvo slogu gan administrēšanas dienestiem Komisijā, gan līdzekļu 
saņēmējiem, it īpaši saistībā ar mobilitātes programmu īstenošanu.

Mikrofinansējuma nodrošinātājiem tiks arī izveidota vienas pieturas aģentūra, lai viņiem 
vienlaikus sniegtu gan mikrofinansējumam nepieciešamos līdzekļus, gan tehnisko palīdzību, 
gan arī spēju veidošanai nepieciešamo, un tam vajadzētu sekmēt šo iestāžu darbību un 
attīstību.

Tomēr, apvienojot vienā programmā trīs līdz šim spēkā esošus instrumentus, kuru mērķi, 
saņēmēji, dalībnieki un funkcijas ir atšķirīgas, nozīmē, ka var tikt apdraudēta priekšlikuma 
saskaņotība un instrumenta elastība un mērķis par sinerģiju visu šo apakšprogrammu un citu 
Kopienas fondu starpā var kļūt grūtāk sasniedzams. Tādēļ atsevišķi Komisijas ierosinājumi ir 
jāpārstrādā vai jāpadziļina, lai panāktu programmas pienācīgu īstenošanu, no kā vislielāko 
labumu gūtu līdzekļu galasaņēmēji, kā arī starpdalībnieki neatkarīgi no to lieluma.

Projekti ir jāatbalsta, gan ņemot vērā to lielumu, gan Eiropas pievienoto vērtību. „Maziem” 
Savienības projektiem var būt patiesa Eiropas pievienotā vērtībā, kā to liecina, piemēram, 
mikrofinansēšanas instrumenta darbība. 

Atzinuma sagatavotāja trijām apakšprogrammām ierosina citādu (procentuālo) sadalījumu, 
nekā Eiropas Komisija to ir sākotnēji ierosinājusi, taču tas atbilst atbildīgās komitejas 
referentes ierosinājumiem, lai katrai apakšprogrammai nodrošinātu vajadzīgos līdzekļus un 
ņemtu vērā attiecīgās īpašās vajadzības. 

Turklāt atzinuma sagatavotāja ierosina, lai kopējā summa, ko programmas administrēšanai 
sedz no Komisijas administratīvajiem izdevumiem, nepārsniegtu 2 %. 
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Lai gan atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē to, ka ir paredzēts izveidot rezervi 5 % apmērā no 
kopējās summas, kas ļauj katru gadu pielāgoties politiskajām prioritātēm un mainīgajām 
vajadzībām, viņa tomēr uzskata, ka ir jānodrošina budžeta lēmējinstitūcijas (Parlamenta un 
Padomes) prerogatīvas attiecībā uz šīs rezerves izmantošanu. 

Viņai ir arī bažas par faktisko sinerģiju starp Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmu un citiem Kopienas sociālās jomas pasākumiem, it īpaši no Eiropas Sociālā fonda 
finansētajiem pasākumiem un jaunās programmas „Erasmus visiem” un Pamattiesību un 
pilsonības programmas projektu ietvaros īstenotajiem pasākumiem, sevišķi saistībā ar 
dzimumu līdztiesību un cīņu pret diskrimināciju, kas vairs nav daļa no apakšprogrammas 
„Progress”.

Visbeidzot īpaša uzmanība būtu jāpievērš programmas izvērtēšanai, proti, novērtējumam, ko 
Komisija iesniegs 2017. gada vidū, lai paredzētu izmaiņas, kas programmā jāveic 2018. gada 
budžeta procedūras laikā. 

Atzinuma sagatavotāja vēlas arī vērst uzmanību uz nepieciešamību atbalstīt un nostiprināt 
mikrofinansēšanas instrumentu, kas ir viens no inovatīvajiem finanšu instrumentiem, kurus 
Komisija vēlas īstenot laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. Bezdarbniekiem (īpaši tiem, 
kuriem darba tirgus ir visnepieejamākais), trūcīgiem strādniekiem un cilvēkiem, kuri vēlas 
attīstīt savus mikrouzņēmumus, ir vajadzīgi finanšu pakalpojumi (mikrokredīts, pašu 
mikrokapitāls un pēc iespējas mikroapdrošināšana) un saistītie pakalpojumi. Lai gan 
Komisijas priekšlikums ļauj daļēji nodrošināt finanšu pakalpojumu pieejamību, tajā nav 
ietverta saikne ar saistītajiem pakalpojumiem, ko bieži finansē no Eiropas Sociālā fonda. 

Turklāt ir jāpanāk šī instrumenta pilnīga nepārprotamība, nodrošinot — kā to ierosina 
Komisija —, ka ieņēmumi un maksājumi saistībā ar attiecīgajiem finanšu darījumiem tiek 
pienācīgi pārdalīti šim pašam finanšu instrumentam.

Kopumā, šķiet, ka Komisija ierosina šai programmai piešķirt stabilāku finansējumu 
salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, ņemot vērā to, ka diskriminācijas un dzimumu 
līdztiesības aspekti 2014.–2020. gadā tiks iekļauti Pamattiesību un pilsonības programmā 
(3. izdevumu kategorija). Atzinuma sagatavotāja, ņemot vērā pašreizējo situāciju iestāžu 
apspriedēs saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu, ierosina arī pārcelt balsošanu par 
programmai piešķiramo summu, līdz būs panākta vispārēja vienošanās par 2014.–2020. gada 
daudzgadu finanšu shēmu. Viņa atgādina, ka Parlaments 163. punktā 2011. gada 8. jūnija 
rezolūcijā par ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai min — tas ir pārliecināts, ka „nākamajai 
DFS ir vajadzīgs resursu palielinājums vismaz par 5 %” salīdzinājumā ar 2012. gada līmeni, 
tāpēc jānodrošina programmas pienācīgai īstenošanai vajadzīgie līdzekļi.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a norāda, ka tiesību akta priekšlikumā 
norādītais finansējums ir tikai 
priekšlikums budžeta lēmējinstitūcijai un 
to nevar apstiprināt, kamēr nav panākta 
vienošanās attiecībā uz regulu par 
daudzgadu finanšu shēmu (DFS); 

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b atkārto savu nostāju, ka nākamajai 
DFS nepieciešami pietiekami papildu 
līdzekļi, lai Savienība spētu īstenot 
pašreizējās politikas prioritātes un 
Lisabonas līgumā paredzētos jaunos 
uzdevumus, jo īpaši sociālo iekļaušanu, 
kā arī reaģēt uz neparedzētiem 
notikumiem; norāda, ka Parlaments 
2011. gada 8. jūnija rezolūcijā par 
ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu 
finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai 
aicināja palielināt DFS resursu līmeni 
vismaz par 5 % salīdzinājumā ar 
2013. gada līmeni; prasa Padomei, ja tā 
šai pieejai nepiekrīt, skaidri norādīt, no 
kurām tās politikas prioritātēm vai 
projektiem būtu iespējams pilnībā 
atteikties, pat neraugoties uz to 
apliecināto Eiropas pievienoto vērtību;
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” 
programmā būtu jāpiemēro saskaņota 
pieeja, lai veicinātu nodarbinātību un 
novērstu sociālo atstumtību un nabadzību. 
Programmas īstenošana būtu jāracionalizē 
un jāvienkāršo, it sevišķi ar kopēju 
noteikumu kopumu, kas cita starpā ietver 
vispārējus mērķus, darbību tipoloģiju, 
uzraudzību un novērtēšanas pasākumus. 
Programmā arī būtu jākoncentrē uzmanība 
uz lieliem projektiem, kam ir nepārprotama 
pievienotā vērtība Eiropas Savienībai, lai 
sasniegtu kritisko masu un samazinātu 
administratīvo slogu gan atbalsta 
saņēmējiem, gan Komisijai. Turklāt 
aktīvāk būtu jāizmanto vienkāršotas 
izmaksu iespējas (vienreizēji maksājumi un 
vienotas likmes finansējums), jo īpaši 
mobilitātes shēmu īstenošanā. Programmai 
vajadzētu būt vienas pieturas aģentūrai 
mikrofinansējuma nodrošinātājām 
iestādēm, nodrošinot finansējumu 
mikrokredītiem, spēju nostiprināšanai un 
tehniskajai palīdzībai. Visbeidzot, 
programmai būtu jānodrošina budžeta 
elastība, izveidojot rezervi, ko piešķirs reizi 
gadā, lai nodrošinātu politikas prioritātes.

(5) Saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” 
programmā būtu jāpiemēro saskaņota 
pieeja, lai veicinātu nodarbinātību un 
novērstu sociālo atstumtību un nabadzību. 
Programmas īstenošana būtu jāracionalizē 
un jāvienkāršo, konkrētāk, ar kopēju 
noteikumu kopumu, kas cita starpā ietver 
vispārējus mērķus, darbību tipoloģiju, 
uzraudzības un novērtēšanas pasākumus. 
Programmā arī būtu jākoncentrē uzmanība 
uz maziem, vidējiem un lieliem 
projektiem, kam ir nepārprotama 
pievienotā vērtība Eiropas Savienībai, gan 
arī jāatbalsta projekti, kuri citādi netiktu 
finansēti. Būtu jācenšas nodrošināt 
iespējami mazāku administratīvo slogu 
gan atbalsta saņēmējiem, gan Komisijai.
Turklāt aktīvāk būtu jāizmanto 
vienkāršotas izmaksu iespējas (vienreizēji 
maksājumi un vienotas likmes 
finansējums), jo īpaši mobilitātes shēmu 
īstenošanā. Programmai vajadzētu būt 
vienas pieturas aģentūrai mikrofinansējuma 
nodrošinātājām iestādēm, nodrošinot 
finansējumu mikrokredītiem, spēju 
nostiprināšanai un tehniskajai palīdzībai. 
Visbeidzot, programmai būtu jānodrošina 
budžeta elastība, izveidojot rezervi, ko 
piešķirs katru gadu, pilnībā ievērojot 
budžeta lēmējinstitūcijas prerogatīvas 
attiecībā uz gada budžetu, lai nodrošinātu 
politikas prioritātes un vajadzības 
gadījumā pārvietotu līdzekļus starp 
programmas apakšprogrammām.

Pamatojums

Vajadzētu uzsvērt, ka lēmumu par rezerves izmantošanu pieņems budžeta lēmējinstitūcija.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Viens no galvenajiem šķēršļiem 
uzņēmuma dibināšanai ir kredīta 
nepieejamība, jo īpaši cilvēkiem, kuri
atrodas vistālāk no darba tirgus.
Savienības un dalībvalstu centieni šajā 
jomā ir jāpaplašina, lai palielinātu 
mikrofinansējuma pieplūdi un izpildītu to 
cilvēku prasības, kuriem šāds finansējums 
ir visvairāk vajadzīgs, it sevišķi
bezdarbniekiem un neaizsargātiem 
cilvēkiem, kuri vēlas dibināt vai pilnveidot
mikrouzņēmumus (arī kā pašnodarbinātie), 
bet kuriem nav pieejams kredīts. Tāpēc 
Eiropas Parlaments un Padome 2010. gadā 
vispirms izveidoja mikrofinansēšanas 
instrumentu.

(14) Viens no galvenajiem šķēršļiem 
uzņēmuma dibināšanai ir kredīta, pašu 
kapitāla vai kvazikapitāla nepieejamība, jo 
īpaši cilvēkiem, kuriem darba tirgus ir 
visnepieejamākais. Savienības un 
dalībvalstu centieni šajā jomā ir 
jāpaplašina, lai palielinātu 
mikrofinansējuma pieplūdi un izpildītu to 
cilvēku prasības, kuriem šāds finansējums 
ir visvairāk vajadzīgs, jo īpaši
bezdarbniekiem un neaizsargātiem 
cilvēkiem, kuri vēlas dibināt vai attīstīt
mikrouzņēmumus (arī kā pašnodarbinātie), 
bet kuriem nav pieejams kredīts. Tāpēc 
Eiropas Parlaments un Padome 2010. gadā 
vispirms izveidoja mikrofinansēšanas 
instrumentu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Sociālie uzņēmumi ir Eiropas uz 
plurālismu balstītās sociālās tirgus 
ekonomikas stūrakmens. Tie var darboties 
kā sociālo pārmaiņu dzinējspēks, 
piedāvājot inovatīvus risinājumus un 
tādējādi dodot vērtīgu ieguldījumu 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
īstenošanā. Programmai ir jāuzlabo sociālo 
uzņēmumu piekļuve finansējumam, tādējādi 
veicinot Komisijas uzsākto sociālās 
uzņēmējdarbības iniciatīvu.

(16) Sociālajiem uzņēmumiem ir nozīme
Eiropas uz plurālismu balstītās sociālās 
tirgus ekonomikā. Tie var darboties kā 
sociālo pārmaiņu dzinējspēks, piedāvājot 
inovatīvus risinājumus un tādējādi dodot 
vērtīgu ieguldījumu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu īstenošanā. 
Programmai būtu jāuzlabo finansējuma 
pieejamība sociālajiem uzņēmumiem, 
tādējādi veicinot Komisijas sākto sociālās 
uzņēmējdarbības iniciatīvu.

Grozījums Nr. 6
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Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Saskaņā ar Līguma 8. un 10. pantu 
programmai visās tās darbībās būtu 
jāatbalsta dzimumu līdztiesība un 
diskriminācijas aizliegums. Lai spriestu 
par to, kādā veidā programmas darbības 
risina dzimumu līdztiesības un 
diskriminācijas aizlieguma jautājumus, 
būtu jāveic regulāra uzraudzība un 
novērtēšana. 

(18) Saskaņā ar Līguma 8. un 10. pantu 
programmai visās tās darbībās būtu 
jāatbalsta dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšana un diskriminācijas novēršana. 
Lai novērtētu to, kādā veidā programmas 
darbības risina dzimumu līdztiesības un 
diskriminācijas novēršanas jautājumus, 
būtu jāveic regulāra uzraudzība un 
novērtēšana un izdevumi dzimumu 
līdztiesības un diskriminācijas aizlieguma 
jomā būtu jāpārceļ uz Tiesību un 
pilsonības programmu.

Pamatojums

Kopējā summa EUR 958 miljonu apmērā, kas ierosināta regulas projektā 2014. –
2020. gadam, nešķiet ievērojami lielāka par pašreizējiem izdevumiem EUR 932 miljonu 
apmērā, kas paredzēti 2007.–2013. gadam. Ir jāpaskaidro, ka tomēr šis palielinājums var būt 
ievērojamāks, jo pašreizējā EUR 238 miljonu summa, kas tiek izmantota dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai un diskriminācijas novēršanai saskaņā ar programmu „Progress”, ir izņemta 
no ierosinātās jaunās programmas un pārvietota uz citu budžeta sadaļu (Tiesību un 
pilsonības programmu).

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Parlamenta 2011. gada 8. jūnija 
rezolūcijā par ieguldījumu nākotnē —
jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai Eiropai1 ir teikts, ka „viena no 
samilzušajām problēmām, kas jārisina 
Eiropas Savienībai, ir tās konkurētspējas 
saglabāšana, izaugsmes palielināšana un 
augsta bezdarba līmeņa apkarošana, 
galveno uzmanību pievēršot darba tirgus 
pienācīgai darbībai un sociālajiem 
apstākļiem, lai uzlabotu nodarbinātības 
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rādītājus, veicinātu pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātību, visā Eiropā garantētu 
darba ņēmēju tiesības, kā arī darba 
apstākļus un samazinātu nabadzību”;
____________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Eiropas Savienības 
Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmu (turpmāk — programma), 
kuras mērķis ir veicināt stratēģijas 
„Eiropa 2020”, tās galveno mērķu un 
integrēto pamatnostādņu īstenošanu, 
sniedzot finansiālu atbalstu Eiropas 
Savienības mērķiem, lai veicinātu augstu 
nodarbinātības līmeni, nodrošinātu 
atbilstīgu sociālo aizsardzību, novērstu 
sociālo atstumtību un nabadzību, kā arī 
uzlabotu darba apstākļus.

1. Ar šo regulu izveido Eiropas Savienības 
Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmu (turpmāk „programma”), 
kuras mērķis ir veicināt stratēģijas 
„Eiropa 2020”, tās galveno mērķu,
pamatiniciatīvu un integrēto 
pamatnostādņu īstenošanu, sniedzot 
finansiālu atbalstu Eiropas Savienības 
mērķiem, lai veicinātu augstu 
nodarbinātības līmeni, nodrošinātu 
atbilstīgu sociālo aizsardzību, novērstu 
sociālo atstumtību un nabadzību, kā arī 
uzlabotu darba apstākļus.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) modernizēt Savienības tiesību aktus 
saskaņā ar lietpratīga regulējuma 
principiem un nodrošināt ar darba 
apstākļiem saistīto Savienības tiesību aktu 
efektīvu piemērošanu;

(c) modernizēt Savienības tiesību aktus 
saskaņā ar lietpratīga regulējuma 
principiem un nodrošināt ar darba 
apstākļiem saistīto Savienības tiesību aktu 
efektīvu piemērošanu, pienācīgi ņemot 
vērā pienākumu sadali likumdevēju 
iestāžu un sociālo partneru starpā;

Grozījums Nr. 10
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) izveidot un veicināt sistēmas un 
noteikumus, kas atbalsta MVU sektora 
attīstību; 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas īstenošanai paredzētās 
finanšu apropriācijas laikposmā no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim ir EUR 958,19 miljoni.

1. Programmas īstenošanai paredzētais 
finansējums, kas ir galvenā atsauce 
saskaņā ar [...]. punktu .../... Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
Iestāžu nolīgumā par sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību, laikposmā no 2014. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim ir 
EUR [958,19 miljoni] pašreizējās cenās.

Pamatojums

Tiesību akta priekšlikumā norādītais finansējums ir tikai norāde, un to nevar apstiprināt, 
pirms nav panākta vienošanās attiecībā uz regulu par daudzgadu finanšu shēmu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atlikušos 5 % ik gadus sadala starp 
sadaļām atbilstīgi politiskajām 
prioritātēm.

Lai efektīvi izmantotu finansējumu un 
dotu iespēju līdzekļus pārvietot starp 
apakšprogrammām atbilstīgi politiskajām 
prioritātēm, atlikušos 5 % katru gadu
sadala starp apakšprogrammām, pilnībā 
ievērojot budžeta lēmējinstitūcijas 
prerogatīvas.
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Pamatojums

Lēmumu izmantot atlikušos 5 % pieņem Eiropas Parlaments un Padome.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Plānošanas perioda otrajai pusei 
paredzētās indikatīvas procentuālās daļas 
var mainīt pēc tam, kad 2017. gada vidū 
Komisija būs publicējusi programmas 
termiņa vidusposma novērtējumu.

Pamatojums

Tā kā šo trīs apakšprogrammu konkrētu attīstību līdz 2020. gadam nav iespējams precīzi 
prognozēt, 2017. gadā kopējo piešķīrumu tām pārskatīs.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
6. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar programmu var finansēt 
turpmāk nosauktos darbību veidus.

Saskaņā ar programmu var finansēt 
turpmāk minētos darbību veidus.

Pamatojums

Lingvistisks labojums arī franču valodas versijā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Padomes prezidentūras pasākumi, (b) tikai tie Padomes prezidentūras 
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konferences un semināri; pasākumi, konferences un semināri, kuri 
tieši atbilst programmas mērķiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) speciālistu organizāciju, valsts, 
reģionālo un vietējo varas iestāžu, kā arī 
nodarbinātības dienestu iekļaušanu vienotā 
tīklā un sadarbību Eiropas līmenī;

(d) speciālistu organizāciju, valsts, 
reģionālo un vietējo varas iestāžu, 
pilsoniskās sabiedrības un sociālo 
partneru organizāciju, kā arī 
nodarbinātības dienestu iekļaušanu vienotā 
tīklā un sadarbību Eiropas līmenī;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas atļautos pasākumus var 
īstenot kopā ar citiem Savienības 
instrumentiem ar noteikumu, ka šie 
pasākumi atbilst gan programmas, gan 
attiecīgā instrumenta mērķiem.

Pasākumus, kuriem var saņemt 
finansējumu saskaņā ar šo programmu, var 
īstenot kopā ar citiem Savienības 
instrumentiem ar noteikumu, ka šie 
pasākumi atbilst gan programmas, gan 
attiecīgo citu instrumentu mērķiem.
Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
nodrošina, ka ir noteiktas skaidras 
robežlīnijas starp intervenci, ko veic 
saskaņā ar citiem instrumentiem 
(piemēram, ESF vai ERAF), un atbilstīgi 
šai programmai, lai izvairītos no atbalsta 
pārklāšanās un nodrošinātu sinerģiju.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
nodrošina to, ka saskaņā ar programmu 
īstenotās darbības atbilst citām Eiropas 
Savienības darbībām un tās papildina, jo 
īpaši tas attiecas uz darbībām saistībā ar 
Eiropas Sociālo fondu (ESF) un tādās 
jomās kā sociālais dialogs, tiesiskums un 
pamattiesības, izglītība, profesionālā 
apmācība un jaunatnes politika, pētniecība 
un inovācija, uzņēmējdarbība, veselība, 
paplašināšanās un ārējās attiecības, kā arī 
vispārējā ekonomiskā politika.

1. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
nodrošina to, ka saskaņā ar programmu 
īstenotās darbības atbilst citām Eiropas 
Savienības darbībām un tās papildina, jo 
īpaši tas attiecas uz darbībām saistībā ar 
Eiropas Sociālo fondu (ESF), sevišķi, lai 
palīdzētu mikrofinansēšanas instrumenta 
atbalsta saņēmējiem. Konsekvenci un 
papildināmību nodrošina arī tādās jomās 
kā sociālais dialogs, tiesiskums un 
pamattiesības (jo īpaši, izmantojot 
daudzgadu programmu 2014.–
2020. gadam „Tiesības un pilsonība”), 
izglītība, profesionālā apmācība un 
jaunatnes politika (jo īpaši, izmantojot 
daudzgadu programmu 2014.–
2020. gadam „Erasmus visiem”), 
pētniecība un inovācija, uzņēmējdarbība, 
veselība, paplašināšanās un ārējās 
attiecības, kā arī vispārējā ekonomiskā 
politika.

Pamatojums

Sociālo inovāciju pieeja mikrofinansēšanai stiprinātu partnerību nozīmi un 
mikrofinansēšanas iestāžu un uzņēmējdarbības attīstības pakalpojumu sniedzēju saikni, kā arī 
sekmētu to integrāciju nodarbinātības un sociālās iekļaušanas iniciatīvās.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
13. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu programmas regulāru 
uzraudzību un veiktu jebkādus tās politisko 
un finanšu prioritāšu grozījumus, Komisija 
reizi divos gados sagatavo uzraudzības 
ziņojumus un nosūta tos Eiropas 

Lai īstenotu programmas regulāru 
uzraudzību un veiktu vajadzīgos 
pielāgojumus tās politikas un finanšu 
prioritātēs, Komisija reizi divos gados 
sagatavo uzraudzības ziņojumus un nosūta 
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Parlamentam un Padomei. Šajos ziņojumos 
iekļauj programmas rezultātus un to, kādā 
mērā ar programmas darbību palīdzību tiek 
risināti dzimumu līdztiesības un 
diskriminācijas aizlieguma jautājumi, tai 
skaitā arī jautājumi attiecībā uz piekļuvi.

tos Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Šajos ziņojumos norāda panākumus 
programmas īstenošanā, sasniegtos 
rezultātus un to, kādā mērā ar programmas 
darbību palīdzību tiek risināti dzimumu 
līdztiesības un diskriminācijas novēršanas
jautājumi, tostarp arī jautājumi par 
pieejamību.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas termiņa vidusposma 
novērtējumu veic līdz 2017. gada beigām, 
lai novērtētu programmas mērķu 
sasniegšanā panākto progresu, noteiktu, 
vai programmas līdzekļi ir izlietoti efektīvi, 
un novērtētu tās pievienoto vērtību 
Savienībai.

1. Programmas termiņa vidusposma 
novērtējumu veic līdz 2017. gada vidum, 
lai novērtētu panākumus programmas 
mērķu sasniegšanā, konstatētu, vai 
programmas līdzekļi ir izlietoti efektīvi, un 
novērtētu tās pievienoto vērtību Savienībai. 
Komisija, pamatojoties uz novērtējumu, 
var iesniegt priekšlikumu par apropriāciju 
pārvietošanu starp programmas 
apakšprogrammām.

Pamatojums

Lai saskaņā ar 3. grozījumu varētu pieņemt lēmumu par izmaiņām programmā DFS otrajai 
pusei, novērtējums ir jāiesniedz agrāk, nekā to ierosina Komisija.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) personām, kuras ir zaudējušas darbu vai 
kurām draud darba zaudēšana, vai kurām ir 
grūtības iekļauties vai no jauna iekļauties 
darba tirgū; personām, kurām draud sociālā 
atstumtība, un neaizsargātām personām, 
kuras atrodas neizdevīgā stāvoklī attiecībā 
uz piekļuvi parastajam kredītu tirgum un 

(a) personām, kuras ir zaudējušas darbu vai 
kurām draud darba zaudēšana, vai kurām ir 
grūtības iekļauties vai no jauna iekļauties 
darba tirgū; personām, kurām draud sociālā 
atstumtība, un neaizsargātām personām, 
kuras atrodas neizdevīgā stāvoklī attiecībā 
uz pieeju parastajam kredītu tirgum vai 
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kuras vēlas nodibināt vai pilnveidot savus 
mikrouzņēmumus;

vajadzīgā pašu kapitāla vai kvazikapitāla 
esamību un kuras vēlas nodibināt vai 
attīstīt savus mikrouzņēmumus;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Publiskās un privātās organizācijas, 
kuras veic 1. punkta a) apakšpunktā 
minētās darbības, ievēro augstus standartus 
attiecībā uz pārvaldību, vadību un 
patērētāju aizsardzību atbilstīgi principiem 
Eiropas Ētikas kodeksā mikrokredītu 
nodrošināšanai un cenšas novērst fizisku 
personu un uzņēmumu nonākšanu 
pārmērīgās parādsaistībās.

3. Publiskās un privātās organizācijas, 
kuras veic 1. punkta a) apakšpunktā 
minētās darbības, ievēro augstus standartus 
attiecībā uz pārvaldību, vadību un 
patērētāju aizsardzību atbilstīgi principiem 
Eiropas rīcības kodeksā par mikrokredītu 
piešķiršanu un pašu kapitāla un 
kvazikapitāla pieejamību un cenšas 
novērst fizisku personu un uzņēmumu 
nonākšanu pārmērīgās parādsaistībās.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar [Finanšu regulas] 18. panta 
2. punktu konkrēta finanšu instrumenta 
ieņēmumus un maksājumus piešķir šim 
finanšu instrumentam. Attiecībā uz 
iepriekšējā daudzgadu finanšu shēmā jau 
izveidotiem finanšu instrumentiem 
ieņēmumus un maksājumus saistībā ar 
darbībām, kas uzsāktas iepriekšējā periodā, 
piešķir finanšu instrumentam pašreizējā 
periodā.

3. Saskaņā ar attiecīgajiem Finanšu regulas 
noteikumiem konkrēta finanšu instrumenta 
ieņēmumus un maksājumus piešķir šim 
finanšu instrumentam tikmēr, kamēr 
attiecīgais finanšu instruments ir spēkā. 
Attiecībā uz iepriekšējā daudzgadu finanšu 
shēmā jau izveidotiem finanšu 
instrumentiem ieņēmumus un maksājumus 
saistībā ar darbībām, kas sāktas iepriekšējā 
periodā, piešķir finanšu instrumentam 
pašreizējā periodā.
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