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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropā aptuveni 23 miljoni cilvēku ir bezdarbnieki un 30 miljoniem cilvēku draud sociālā 
atstumtība. Tādēļ saskaņā ar Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūciju Eiropas Sociālajam 
fondam (ESF) ir jāieņem svarīga loma stratēģijas „Eiropa 2020” sociālo un nodarbinātības 
mērķu sasniegšanā, tas ir jāuzskata par politisko prioritāti un attiecīgi jāfinansē.

ESF paredzētais finansējums 2014.–2020. gadam nav norādīts ESF regulas priekšlikumā, bet 
gan ierosinātajā regulā, ar ko paredz visiem fondiem kopīgus noteikumus1. Šīs regulas 
84. panta 3.punkts paredz, ka „ESF tiek atvēlēti vismaz 25 % struktūrfondu līdzekļu, kas 
paredzēti mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % līdzekļu, kas paredzēti pārejas reģioniem, un 
52 % līdzekļu, kas paredzēti vairāk attīstītiem reģioniem katrā dalībvalstī”. Ja šīs 
robežvērtības netiks pazeminātas, attiecīgais finansējums kopumā sasniegtu vismaz 
EUR 84 miljardus (nemainīgās 2011. gada cenās) un minimālā vispārējā ESF daļa būtu 25 % 
no struktūrfondiem un Kohēzijas fondam paredzētā budžeta (pēc Komisijas paziņojumā 
„Budžets stratēģijai „Eiropa 2020”” minētajiem aprēķiniem)2. Salīdzinājumam — ESF 
paredzētās apropriācijas daudzgadu finanšu shēmā 2007.–2013. gadam bija EUR 78 miljardi 
2011. gada cenās, t.i., 22 % no Kohēzijas fondam un struktūrfondiem pieejamajiem 
līdzekļiem. Tādēļ Komisijas priekšlikums attiecībā uz ESF, ja par to tiks panākta vienošanās, 
nozīmē relatīvu palielinājumu salīdzinājumā ar Kohēzijas fonda un struktūrfondu kopējiem 
pieejamiem līdzekļiem. Tomēr ir jāņem vērā, ka EK priekšlikumos kopējais Kohēzijas fonda 
un struktūrfondu finansējums nominālajā izteiksmē tiks saglabāts 2013. gada robežvērtību 
līmenī. Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē šo minimālās daļas apjomu un uzskata, ka tas 
noteikti būtu jāsaglabā, vēl jo vairāk tāpēc, ka tas ir jauninājums attiecībā pret pašreizējo 
DFS. Atzinuma sagatavotājs arī atgādina par iepriekš minētajā Eiropas Parlamenta rezolūcijā 
pausto pārliecību, ka „nākamajai DFS ir vajadzīgs resursu palielinājums vismaz par 5 %” 
salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni, ka „kohēzijas politikai (..) piešķirtās summas pašreizējā 
finanšu plānošanas periodā būtu jāsaglabā vismaz tādā pašā līmenī nākamajā periodā” un ka 
ESF būtu jāfinansē kā politiska prioritāte.

Kopīgo noteikumu regulas projekta 84. panta 3. punktā un 5. punktā Komisija ierosina arī 
piešķirt EUR 2,5 miljardus programmai „Pārtika trūcīgākajiem iedzīvotājiem”. Šo 
finansējumu atrēķinātu no katrai dalībvalstij paredzētā ESF finansējuma.  Tomēr, tā kā nav 
autonoma un pienācīga tiesiskā pamata, kurā būtu konkrēti noteikts, kā šī programma 
darbosies, un ņemot vērā jaunākos Komisijas paziņojumus, šīs programmas nākotne vēl ir 
neskaidra.

Komisija ESF regulā ierosina 20 % ESF finansējuma iedalīt sociālajai iekļaušanai, 
koncentrējoties uz pasākumiem jauniešu bezdarba mazināšanai un iekļaujot īpašu atbalstu 
dzimumu līdztiesībai un diskriminācijas apkarošanai. Attīstītākiem reģioniem dalībvalstis 
koncentrē 80 % no piešķirtā atbalsta katrai darbības programmai līdz pat četrām ESF 
ieguldījumu prioritātēm, pārejas reģioniem — 70 % un mazāk attīstītiem reģioniem — 60 %.
Šīs tematiskās koncentrācijas īstenošana būs galvenais jautājums vienotā stratēģiskā satvara 
un ar dalībvalstīm noslēdzamo partnerības līgumu apspriešanā.

                                               
1 COM(2011) 0615.
2 COM(2011) 0500.
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Attiecībā uz citiem noteikumiem ar ietekmi uz budžetu atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē 
Komisijas centienus panākt vienkāršošanu, jo īpaši vienkāršotās finansēšanas iespējas, 
izmantojot vienreizējus maksājumus un vienību izmaksu standarta shēmu. Atzinuma 
sagatavotājs atkārtoti uzsver dalībvalstu atbildību šajos vienkāršošanas centienos.

Svarīgi jautājumi ir arī pareiza finanšu pārvaldība un pārredzamība. Tādēļ atzinuma 
sagatavotājs ierosina iekļaut vairāk atsauču uz patlaban apspriestā finanšu regulējuma 
noteikumiem un prasa norādīt pārredzamākus un objektīvākus īstenošanas un rezultātu 
rādītājus.

Atzinuma sagatavotājs arī prasa uzlabot koordināciju un sinerģijas starp ESF un citām 
programmām, jo īpaši ierosināto sociālo pārmaiņu un inovācijas programmu, Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fondu, kā arī ierosināto programmu „Erasmus visiem”. Ir 
nepieciešami konkrēti mērķi, lai precizētu, kuru programmu finansē ar kuru instrumentu.
Konkrēti atzinuma sagatavotājs ierosina labāk definēt ESF mērķi par „aktīvu iekļaušanu” un 
precizēt ESF un sociālo pārmaiņu un inovācijas programmas attiecības. Abi šie instrumenti ir 
paredzēti „sociālās inovācijas” un Eiropas Nodarbinātības dienestu (EURES) atbalstam, tikai 
tos īsteno ar atšķirīgiem pārvaldības noteikumiem un līdz ar to atšķirīgos līmeņos. Lai arī 
EURES galvenokārt finansētu ar sociālo pārmaiņu un inovācijas programmu, Komisija 
ierosina EURES darbības attiecībā uz pieņemšanu darbā un saistīto informāciju, ieteikumiem 
un konsultāciju pakalpojumiem atbalstīt valsts un pārrobežu līmenī. „Sociālās inovācijas” 
projektus varētu tieši finansēt Eiropas Komisija, izmantojot sociālo pārmaiņu un inovācijas 
programmas PROGRESS sadaļu, un vēlāk plašāk attīstīt, izmantojot ESF un dalībvalstu 
līdzfinansējumu. ESF varētu arī tieši veicināt „sociālo inovāciju” savas kompetences robežās.
Līdzīgi, mūžizglītības infrastruktūru paredzēts finansēt ar ESF, savukārt mūžizglītības mācību 
pasākumus paredzēts finansēt ar paredzēto daudzgadu programmu „Erasmus visiem”.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a atgādina par 2011. gada 8. jūnija 
rezolūciju par ieguldījumu nākotnē —
jauna daudzgadu finanšu shēma (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai Eiropai1; vēlreiz uzsver, ka 
jaunajā DFS ir vajadzīgi pietiekami 
papildu līdzekļi, lai Savienība varētu 
izpildīt tās pašreizējās politiskās 
prioritātes un jaunos uzdevumus, kas 
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noteikti Lisabonas līgumā, kā arī reaģēt 
neparedzētos gadījumos; norāda — pat 
tad, ja nākamās DFS resursi 
salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni tiktu 
palielināti vismaz par 5 %, Savienības 
saskaņotos mērķus un saistības un 
Savienības solidaritātes principu būtu 
iespējams īstenot tikai ierobežotā apmērā; 
prasa Padomei, ja tā šai pieejai nepiekrīt, 
skaidri norādīt, no kurām politikas 
prioritātēm vai projektiem būtu iespējams 
pilnībā atteikties, neraugoties uz to, ka ir 
pierādīta Eiropas pievienotā vērtība;

_______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b atgādina par īpaši 2011. gada 7. jūnija 
rezolūcijā1 pausto nostāju par labu 
programmas „Pārtika trūcīgākajiem 
iedzīvotājiem” turpināšanai nākamajā 
daudzgadu finanšu periodā; mudina 
Komisiju ierosināt piemērotāko tiesisko 
pamatu; tomēr uzsver, ka ESF un 
trūcīgāko iedzīvotāju programmas mērķi 
nav identiski;
_______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0338.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) ESF būtu jāuzlabo nodarbinātības 
iespējas, jāveicina izglītība un 
mūžizglītība, kā arī būtu jāizstrādā aktīvas 
iekļaušanas politika atbilstoši ar Līguma 
162. pantu noteiktajiem ESF uzdevumiem 
un tādējādi atbilstoši Līguma 174. pantam 
būtu jāveicina ekonomikas, sociālajā un 
teritoriālajā kohēzija. Saskaņā ar Līguma 
9. panta noteikumiem, ESF jāņem vērā 
prasības, kas saistītas ar augsta 
nodarbinātības līmeņa veicināšanu, 
atbilstīga sociālās aizsardzības līmeņa 
nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības 
apkarošanu, kā arī ar izglītības, mācību un 
cilvēku veselības aizsardzības līmeņa 
paaugstināšanu.

(2) ESF būtu jāuzlabo nodarbinātības 
iespējas, jāatbalsta ilgtspējīgu darba vietu 
izveide, jāveicina izglītība un mūžizglītība, 
jāizstrādā aktīvas iekļaušanas politika un 
jāapkaro nabadzība un sociālā atstumtība
atbilstoši Līguma 9. pantam un Līguma 
162. pantā noteiktajiem ESF uzdevumiem 
un tādējādi atbilstoši Līguma 174. pantam 
būtu jāveicina ekonomiskā, sociālā un 
teritoriālā kohēzija. Saskaņā ar Līguma 
9. panta noteikumiem, ESF jāņem vērā 
prasības, kas saistītas ar augsta 
nodarbinātības līmeņa veicināšanu, 
atbilstīga sociālās aizsardzības līmeņa 
nodrošināšanu, ar nabadzības un sociālās 
atstumtības apkarošanu, kā arī ar izglītības, 
mācību un cilvēku veselības aizsardzības 
līmeņa paaugstināšanu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropas Parlaments 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā par ieguldījumu 
nākotnē — jaunu daudzgadu finanšu 
shēmu (DFS) konkurētspējīgai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai pauda 
uzskatu, 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 
rādītājus, veicinātu pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātību, visā Eiropā garantētu 
darba ņēmēju tiesības, kā arī darba 
apstākļus un samazinātu nabadzību”;
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Eiropas Parlaments šajā pašā 
rezolūcijā uzsvēra „Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) svarīgo nozīmi, lai sasniegtu 
stratēģijas „Eiropa 2020” sociālos un 
nodarbinātības mērķus”, norādot, ka 
„tāpēc šis fonds jāuzskata par politisku 
prioritāti un attiecīgi jāfinansē”, kā arī 
atbalstīja „ESF stratēģiskāku 
piemērošanu sieviešu un vīriešu 
līdztiesības, piekļuves darba tirgum un 
reintegrācijas veicināšanai, bezdarba, 
sociālās atstumtības un visu veidu 
diskriminācijas apkarošanai”.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Daudzgadu finanšu shēmā 2007.–
2013. gadam Eiropas Sociālajam fondam 
tika piešķirti EUR 78 miljardi (2011. gada 
cenās). Komisija paziņojumā „Budžets 
stratēģijai „Eiropa 20201”” ierosina 
daudzgadu finanšu shēmā 2014.–
2020. gadam paredzēt ESF minimālo 
vispārējo daļu 25 % apjomā no visa 
Kohēzijas fondam un struktūrfondiem 
piešķirtā budžeta (t.i., vismaz EUR 
84 miljardus 2011. gada cenās). Daudzi 
darba tirgus instrumenti ir atkarīgi no 
Eiropas Sociālā fonda. Ja dalībvalstis 
turpinās prasīt turpmākus taupības 
pasākumus Eiropas Savienības vispārējā 
budžetā, visā Eiropas Savienībā darba 
tirgus instrumentu darbība samazināsies, 
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tādējādi padarot neiespējamu bezdarba 
līmeņa pazemināšanu.
______________
1 COM(2011)0500 galīgā redakcija.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Savienība saskaras ar 
strukturālām problēmām, ko izraisījusi 
ekonomikas globalizācija, tehnoloģiju 
attīstība un strauji novecojošs darbaspēks, 
kā arī arvien lielāku prasmju un darbaspēka 
trūkumu atsevišķās nozarēs un reģionos. 
Minētajiem faktoriem pievienojas 
ekonomikas un finanšu krīze, kuras 
ietekmē paaugstinājās bezdarba līmenis, 
īpaši skarot jaunatni un citas neaizsargātas 
grupas, piemēram, migrantus. ESF būtu 
jācenšas veicināt nodarbinātību un atbalstīt 
darbaspēka mobilitāti, investēt izglītībā, 
prasmēs un mūžizglītībā, veicināt sociālo 
iekļautību un cīnīties ar nabadzību. 
Uzlabojot darba ņēmēju starptautisko 
ģeogrāfisko mobilitāti un tādējādi veicinot 
darba tirgu veiksmīgāku darbību, ESF jo 
īpaši būtu jāatbalsta Eiropas 
Nodarbinātības dienesti (EURES darbības) 
attiecībā uz pieņemšanu darbā un saistīto 
informāciju, ieteikumiem un konsultāciju 
pakalpojumiem valsts un pārrobežu līmenī.

(4) Eiropas Savienība saskaras ar 
strukturālām un demogrāfiskām
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, tehnoloģiju attīstība un 
strauji novecojošs darbaspēks, kā arī arvien 
lielāku prasmju un darbaspēka trūkumu 
atsevišķās nozarēs un reģionos. Minētajiem 
faktoriem pievienojas ekonomikas un 
finanšu krīze, kuras ietekmē paaugstinājās 
bezdarba līmenis, īpaši skarot jaunatni un 
citas neaizsargātas grupas, piemēram, 
migrantus. ESF būtu jācenšas veicināt un 
radīt nodarbinātību un atbalstīt darbaspēka 
mobilitāti, investēt izglītībā, prasmēs un 
mūžizglītībā, veicināt sociālo iekļautību un 
cīnīties ar nabadzību. Uzlabojot darba 
ņēmēju starptautisko ģeogrāfisko mobilitāti 
un tādējādi veicinot darba tirgu 
veiksmīgāku darbību, ESF būtu jāatbalsta 
Eiropas Nodarbinātības dienesti (EURES 
darbības) attiecībā uz pieņemšanu darbā un 
saistīto informāciju, ieteikumiem un 
konsultāciju pakalpojumiem valsts un 
pārrobežu līmenī. Eiropas Komisijai būtu 
sistemātiski jāuzrauga EURES darbības 
un jāpublicē to rezultāti.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Vienlaikus ir izšķirīgi svarīgi atbalstīt 
Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu 
attīstību un konkurētspēju un nodrošināt, 
lai cilvēki, apgūstot jaunas piemērotas 
prasmes un izmantojot mūžizglītības 
iespējas, varētu pielāgoties tādiem jauniem 
uzdevumiem kā pāreja uz ekonomiku, kas 
balstīta uz zināšanām, digitālā programma 
un pāreja uz ekonomiku, kam raksturīga
zemas oglekļa dioksīda emisijas un lielāka 
energoefektivitāte. Cenšoties sasniegt 
primāros tematiskos mērķus, ESF būtu 
jāveicina minēto jautājumu risināšana. Šajā 
kontekstā ESF būtu jāatbalsta darbaspēka 
pāreja uz dabai labvēlīgākām prasmēm un 
darba vietām, jo īpaši attiecībā uz 
energoefektivitāti, atjaunojamiem 
energoresursiem un ilgtspējīga transporta 
nozarēm, ņemot vērā Savienības vēlmi 
palielināt to ES budžeta proporciju, kas 
attiecas uz klimata optimizāciju vismaz 
līdz 20 %, piesaistot ieguldījumus no 
dažādām politikas jomām.

(6) Vienlaikus ir izšķirīgi svarīgi atbalstīt 
Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu 
attīstību un konkurētspēju un nodrošināt, 
lai cilvēki, apgūstot jaunas piemērotas 
prasmes un izmantojot mūžizglītības 
iespējas, varētu pielāgoties mainīgiem 
ekonomiskajiem un sociālajiem 
apstākļiem un tādiem jauniem 
uzdevumiem kā pāreja uz ekonomiku, kas 
balstīta uz zināšanām, digitālā programma 
un pāreja uz ekonomiku, kam raksturīgs
zems oglekļa dioksīda emisijas līmenis un 
lielāka energoefektivitāte. Cenšoties 
sasniegt primāros tematiskos mērķus, ESF 
būtu jāveicina minēto jautājumu risināšana. 
Šajā kontekstā ESF būtu jāatbalsta 
darbaspēka pāreja uz dabai mazāk kaitīgām 
prasmēm un darba vietām, jo īpaši attiecībā 
uz energoefektivitāti, atjaunojamiem 
energoresursiem un ilgtspējīga transporta 
nozarēm, ņemot vērā Savienības vēlmi 
palielināt to ES budžeta daļu, kas attiecas 
uz klimata optimizāciju vismaz līdz 20 %, 
piesaistot ieguldījumus no dažādām 
politikas jomām.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) ESF būtu jāpiedalās stratēģijā "Eiropa 
2020'', nodrošinot Eiropas Savienības 
prioritātēm mērķtiecīgāku atbalstu. 
Konkrēti, ESF, izmantojot minimālu 
nodalītu piešķīrumu, būtu jāpalielina 
atbalsts cīņai ar sociālo atstumtību un 
nabadzību. Atkarībā no atbalstītā reģiona 
attīstības līmeņa būtu jāierobežo arī ESF 
atbalsta ieguldījumu prioritātes un 
piedāvājums.

(7) ESF būtu jāpiedalās stratēģijas "Eiropa 
2020'' īstenošanā, nodrošinot Eiropas 
Savienības prioritātēm mērķtiecīgāku 
atbalstu, un būtu jāatbalsta dalībvalstis 
valsts reformu programmu īstenošanā. 
Konkrēti, ESF, izmantojot minimālu 
nodalītu piešķīrumu, būtu jāpalielina 
aktīvais atbalsts cīņai ar sociālo atstumtību 
un nabadzību. Atkarībā no atbalstītā 
reģiona attīstības līmeņa būtu jāierobežo 
arī ESF atbalsta ieguldījumu prioritātes un 
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piedāvājums.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu ESF atbalstīto darbību
Eiropas līmenī sasniegto rezultātu labāku 
vērtēšanu un ciešāku uzraudzību, būtu 
jānosaka kopīgs īstenošanas un rezultātu 
rādītāju kopums.

(8) Lai nodrošinātu to, ka rezultāti, kas 
sasniegti ESF atbalstītās darbībās Eiropas 
līmenī, tiek labāk vērtēti un stingrāk 
uzraudzīti, būtu jānosaka kopīgs 
pārredzamu un objektīvu īstenošanas un 
rezultātu rādītāju kopums.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ņemot vērā to, ka kohēzijas 
nodrošināšanai nodarbinātības un 
sociālās kohēzijas jomā ir vajadzīga 
integrēta un visaptveroša pieeja; ESF 
būtu jāatbalsta teritoriālas starpnozaru 
partnerības un to programmas.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jānodrošina, lai ESF finansiāli atbalstīto 
prioritāšu īstenošana veicinātu sieviešu un 
vīriešu līdztiesību atbilstoši Līguma 
8. pantam. Novērtējumos konstatēts, cik 
svarīgi visos programmu aspektos ņemt 
vērā dzimumu jautājumu, vienlaikus 
nodrošinot īpašu pasākumu veikšanu 

(10) Dalībvalstīm un Komisijai būtu
jānodrošina, lai ESF finansiāli atbalstīto 
prioritāšu īstenošana veicinātu sieviešu un 
vīriešu līdztiesību atbilstoši Līguma 
8. pantam. Novērtējumos konstatēts, cik 
svarīgi visos programmu aspektos, tostarp 
to savlaicīgā un saskaņotā sagatavošanā, 
īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā,
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dzimumu līdztiesības veicināšanai. ņemt vērā dzimumu jautājumu, vienlaikus 
nodrošinot īpašu pasākumu veikšanu 
dzimumu līdztiesības veicināšanai.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ņemot vērā to, ka šīs programmas 
darbības joma daļēji pārklājas ar sociālo 
pārmaiņu un inovācijas programmas 
darbības jomu, būtu jānosaka pasākumi, 
lai nepieļautu vienu un to pašu darbību 
un iniciatīvu dubultu finansēšanu. 
Turklāt, tā kā kopā ar ESF atbilstīgi 
dalītās pārvaldības principam īstenotās 
darbības pārklājas ar sociālo pārmaiņu 
un inovācijas programmas darbībām, 
kuras īsteno tiešā pārvaldībā, būtu 
jānosaka pasākumi, lai nedublētu vai 
dubulti nefinansētu darbības, kurām 
piemēro dažādus pārvaldības veidus.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Būtu jāizmanto sinerģija starp 
Eiropas Sociālo fondu, Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Kohēzijas 
fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai un Eiropas Jūrniecības un 
zivsaimniecības fondu. Turklāt Eiropas 
Sociālais fonds, Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fonds un sociālo pārmaiņu 
un inovācijas daudzgadu programma 
būtu jāveido saskaņoti, lai palielinātu to 
attiecīgo efektivitāti, uzlabotu 
koordināciju un nepieļautu finansējuma 
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pārklāšanos.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ESF izmantošanas vienkāršošanas un 
kļūdu riska mazināšanas labad, kā arī 
attiecībā uz ESF atbalstīto darbību 
īpatnībām, ir lietderīgi noteikt 
nosacījumus, kas papildina Regulas (ES) 
Nr. [..] 57. un 58. pantu. 

(16) ESF izmantošanas vienkāršošanas un 
kļūdu riska mazināšanas labad, kā arī 
attiecībā uz ESF atbalstīto darbību 
īpatnībām, ir lietderīgi noteikt 
nosacījumus, kas papildina Regulas (ES) 
Nr. [..] 57. un 58. pantu. Lai sasniegtu 
programmas mērķus, vienlaikus 
nodrošinot finanšu resursu optimālu 
izlietojumu, par pamatprincipiem būtu 
jāizvirza labāka izpilde un līdzekļu 
izlietošana. 

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ir svarīgi nodrošināt šīs 
programmas pareizu finanšu pārvaldību 
un īstenošanu efektīvākajā un lietotājam 
draudzīgākajā veidā, vienlaikus 
nodrošinot arī tiesisko noteiktību un 
instrumenta pieejamību visiem 
dalībniekiem. Tā kā darbības ar ESF 
īsteno dalītā pārvaldībā, dalībvalstīm 
nevajadzētu izvirzīt papildu noteikumus, 
kas saņēmējiem apgrūtinātu fondu 
izmantošanu.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Ar Finanšu regulas 116. un 
116.a pantā paredzēto vienreizējo 
maksājumu un vienību izmaksu standarta 
shēmu izmantošanu būtu jāpanāk 
vienkāršāka kārtība saņēmējiem un 
jāmazina visu ESF projektu partneru 
administratīvais slogs. Iespējamie 
vienreizējo maksājumu pārpalikumi 
paliek pie projekta partnera.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai atbalstītu, piemēram, studentus, 
darba vietu izveidi, darbaspēka mobilitāti, 
sociālo iekļautību un sociālo 
uzņēmējdarbību, dalībvalstis un reģioni 
būtu jāmudina izmantot ESF ar finanšu 
instrumentu palīdzību.

(17) Lai atbalstītu nodarbinātību, jo īpaši 
jauniešu vidū, darba vietu izveidi, 
darbaspēka mobilitāti, sociālo iekļautību un 
sociālo uzņēmējdarbību, dalībvalstis un 
reģioni būtu jāmudina izmantot ESF ar 
finanšu instrumentu palīdzību.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Atbilstoši Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. panta 
noteikumiem tiesības pieņemt leģislatīvos 
aktus būtu jādeleģē Komisijai, lai definētu 
vienību izmaksu standarta shēmas un 
vienreizējos maksājumus un to maksimālās 
summas atbilstoši dažādiem darbību 
veidiem, kā arī noteiktu īpašus noteikumus 
un nosacījumus garantijām, kas balstītas uz 

(18) Atbilstoši Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. panta 
noteikumiem tiesības pieņemt leģislatīvos 
aktus būtu jādeleģē Komisijai, lai atbilstīgi 
attiecīgajiem Finanšu regulas pantiem 
definētu vienību izmaksu standarta shēmas 
un vienreizējos maksājumus un to 
maksimālās summas atbilstoši dažādiem 
darbību veidiem, kā arī noteiktu īpašus 
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politiku. Sevišķi svarīgi, lai sagatavošanas 
darba gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

noteikumus un nosacījumus garantijām, 
kas balstītas uz politiku. Sevišķi svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija 
pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) ESF būtu jāsniedz reāla pievienotā 
vērtība dalībvalstu politikas nostādņu 
īstenošanā, tādēļ tā līdzekļu sadalījumu 
nevajadzētu automātiski piesaistīt 
dalībvalsts makroekonomiskajiem 
rezultātiem. 

Pamatojums

Papildu sankciju uzlikšana varētu padziļināt problēmas valstīs, kurās jau ir 
makroekonomiskās grūtības. ESF budžetu nebūtu jāpalielina, bet drīzāk jāpārstrukturē, lai 
palīdzētu dalībvalstīm panākt izaugsmi un nodarbinātību.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF sniedz atbalstu cilvēkiem, tostarp 
nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, 
piemēram, ilgtermiņa bezdarbniekiem, 
invalīdiem, migrantiem, etniskajām 
minoritātēm, nelabvēlīgos apstākļos 
esošām kopienām un cilvēkiem, kas 
saskaras ar sociālo atstumtību. ESF 
nodrošina atbalstu uzņēmumiem, sistēmām 
un struktūrām nolūkā veicināt to 
pielāgošanos jauniem uzdevumiem un 

3. ESF sniedz atbalstu cilvēkiem, tostarp 
nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, 
piemēram, ilgtermiņa bezdarbniekiem, 
jauniem un mazkvalificētiem darba 
ņēmējiem, invalīdiem, migrantiem, 
etniskajām minoritātēm, nelabvēlīgos 
apstākļos esošām kopienām un cilvēkiem, 
kas saskaras ar sociālo atstumtību. ESF 
nodrošina atbalstu uzņēmumiem, sistēmām 
un struktūrām nolūkā veicināt to 
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sekmēt labu pārvaldību un reformu 
īstenošanu jo īpaši nodarbinātības, 
izglītības un sociālās politikas jomā.

pielāgošanos jauniem uzdevumiem un 
sekmēt labu pārvaldību un reformu 
īstenošanu jo īpaši nodarbinātības, 
izglītības un sociālās politikas jomā.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) darba meklētāju un neaktīvu cilvēku 
piekļuvi nodarbinātībai, tostarp vietējas 
nodarbinātības iniciatīvas un atbalstu 
darbaspēka mobilitātei;

(i) darba meklētāju un neaktīvu cilvēku 
piekļuvi nodarbinātībai un nodarbinātības 
dienestu pakalpojumiem, tostarp vietējas 
nodarbinātības iniciatīvas un atbalstu 
darbaspēka mobilitātei;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – viia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(viia) atbalstu tādu personu 
nodarbināšanai, kuri darba tirgū atrodas 
nelabvēlīgā situācijā, jo īpaši invalīdi;

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iiia) apmācību pamatprasmēs, jo īpaši 
uzņēmējdarbībā un tādās prasmēs, kas 
paaugstina nodarbināmību;

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa 
ar nabadzību, izmantojot:

(c) aktīvas sociālās iekļaušanas veicināšana 
un cīņa ar nabadzību, izmantojot:

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.ci punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) aktīvu iekļaušanu; (i) aktīvu iekļaušanu:
– integrētas aktīvas iekļaušanas pieejas —
jo īpaši ar mērķi uzlabot nodarbinātības 

iespējas un sniegt labumu darbspējīga 
vecuma iedzīvotājiem — , kuras atbalsta 
visaptverošus un individualizētus plānus 
attiecībā uz iekļaušanu, darba kvalitāti un
sociālo līdzdalību, kurās ietilpst sociāli, 
kopienas integrācijas un reintegrācijas 
pasākumi un kuras nodrošina kvalitatīvu 
pakalpojumu pieejamību un iekļaujošus 
darba tirgus;
– dzīves cikla pieejas iekļaušanu, lai 
nodrošinātu integrēta atbalsta sniegšanu 
bērnu un vecu cilvēku nabadzības un 
sociālās atstumtības mazināšanai.

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu, 
piemēram, romu, integrāciju;

(ii) nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu 
integrāciju;

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) piekļuves uzlabošanu pieejamiem, (iv) piekļuves uzlabošanu pieejamiem, 
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ilgtspējīgiem un augsti kvalificētiem 
pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei 
un vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem;

ilgtspējīgiem un augsti kvalificētiem 
pakalpojumiem, tostarp nodarbinātības 
dienestu pakalpojumiem, izglītībai,
veselības aprūpei un vispārējas nozīmes 
sociālajiem pakalpojumiem;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.cvi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c (vi) vietējo kopienu vadītas attīstības 
stratēģijas;

1.c (vi) vietējo kopienu vadītas attīstības 
stratēģijas, kā noteikts Kopīgo noteikumu 
regulas 28. pantā; 

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai izpildītu stratēģijas "Eiropa 2020" 
pamatmērķus attiecībā uz nodarbinātību, 
izglītību un nabadzības samazināšanu, 
dalībvalstis nodrošina darba programmās 
noteiktās stratēģijas un darbību saderību un 
to orientāciju uz valsts reformas 
programmās un attiecīgajos Padomes 
saskaņā ar Līguma 148. panta 4. punktu 
izstrādatajos ieteikumos noteikto 
jautājumu risināšanu.

1. Lai izpildītu stratēģijas "Eiropa 2020" 
pamatmērķus attiecībā uz nodarbinātību, 
izglītību un nabadzības samazināšanu un 
īstenotu 2. pantā noteikto ESF uzdevumu, 
dalībvalstis nodrošina darba programmās 
noteiktās stratēģijas un darbību saderību un 
to orientāciju uz to jautājumu risināšanu, 
kurus reģionālās un vietējās pašvaldības 
noteikušas valsts reformas programmās un
kas norādīti saskaņā ar Līguma 148. panta 
4. punktu izstrādātajos attiecīgajos 
Padomes ieteikumos.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vismaz 20 % no kopējiem ESF 
resursiem katrā dalībvalstī piešķir 
Regulas (ES) Nr. [..] 9. panta 9. punktā 

2. Vismaz 20 % no kopējiem ESF 
resursiem katrā dalībvalstī piešķir 
Regulas (ES) Nr. [..] 9. panta 9. punktā 
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noteiktajam tematiskajam mērķim 
"sociālās iekļautības veicināšana un cīņa ar 
nabadzību".

noteiktajam tematiskajam mērķim "aktīvas
sociālās iekļautības veicināšana un cīņa ar 
nabadzību".

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina tematisko 
koncentrāciju atbilstoši šādai kārtībai.

3. Dalībvalstis un reģionālās pašvaldības
nodrošina tematisko koncentrāciju 
atbilstoši šādai kārtībai.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tematiskās koncentrācijas 
noteikumus nepiemēro konkrēta 
prioritārā virziena līdzekļiem, kas pilnībā 
paredzēti inovācijas vai transnacionāliem 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai veicinātu nevalstisko organizāciju 
pienācīgu līdzdalību un piekļuvi ESF 
atbalstītām darbībām, jo īpaši sociālās 
iekļautības, dzimumu līdztiesības un 
vienlīdzīgu iespēju jomā, darbības 
programmas vadošā iestāde reģionā, kas 
definēts Regulas (ES) Nr. [..] 82. panta 
2. punkta a) apakšpunktā, vai dalībvalstīs, 
uz kurām attiecināms Kohēzijas fonda 
atbalsts, nodrošina atbilstoša ESF resursu 
piešķiršanu nevalstiskām organizācijām 
spēju veidošanas pasākumiem.

3. Lai veicinātu nevalstisko organizāciju 
pienācīgu līdzdalību un piekļuvi ESF 
atbalstītām darbībām, jo īpaši sociālās un 
kultūrsociālās iekļautības, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju jomā, 
darbības programmas vadošā iestāde 
reģionā, kas definēts Regulas (ES) Nr. [..] 
82. panta 2. punkta a) apakšpunktā, vai 
dalībvalstīs, uz kurām attiecināms 
Kohēzijas fonda atbalsts, nodrošina 
atbilstošu ESF resursu piešķiršanu 
nevalstiskām organizācijām spēju 
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veidošanas pasākumiem.

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ESF var atbalstīt vietējo kopienu vadītas 
attīstības stratēģijas, kas minētas 
Regulas (ES) Nr. [..] 28. pantā, teritoriālos 
līgumus, vietējās iniciatīvas nodarbinātībai, 
izglītībai un sociālajai iekļautībai, kā arī 
integrētus teritoriālus ieguldījumus (ITI), 
kā minēts Regulas (ES) Nr. [..] 99. pantā.

1. ESF atbalsta vietējo kopienu vadītas 
attīstības stratēģijas, kas minētas 
Regulas (ES) Nr. [..] 28. pantā, teritoriālos 
līgumus, vietējās iniciatīvas, piemēram, 
kultūrsociālās iniciatīvas, iniciatīvas
nodarbinātībai (tostarp jauniešu 
nodarbinātībai), izglītībai un sociālajai 
iekļautībai, kā arī integrētus teritoriālus 
ieguldījumus (ITI), kā minēts Regulas (ES) 
Nr. [..] 99. pantā.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildus ERAF intervencei, kas minēta 
Regulas (ES) Nr. [ERAF] 7. pantā, ESF 
var sniegt atbalstu ilgtspējīgai pilsētvides 
attīstībai, kas izmanto stratēģijas, kurās 
noteiktas integrētas darbības tādu 
ekonomikas, vides un sociālo jautājumu 
risināšanai, kas skar partnerības līgumos 
minēto pilsētvidi.

2. Papildus ERAF intervencei, kas minēta 
Regulas (ES) Nr. [ERAF] 7. pantā, ESF 
var sniegt atbalstu ilgtspējīgai pilsētvides 
attīstībai, kas izmanto stratēģijas, kurās 
noteiktas integrētas darbības tādu 
ekonomikas, vides un sociālo jautājumu 
risināšanai, kas skar partnerības līgumos 
minēto pilsētvidi. Šīs intervences koordinē 
starp dažādiem instrumentiem un 
programmām, lai nepieļautu finansējuma 
pārklāšanos.

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbilstoši Regulas (ES) Nr. [..] 32. panta 
noteikumiem ESF var atbalstīt darbības un 
politikas virzienus, kas ietilpst fonda 

1. Atbilstoši Regulas (ES) Nr. [..] 32. panta 
noteikumiem ESF var atbalstīt darbības un 
politikas virzienus, kas ietilpst fonda 
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darbības jomā, izmantojot finanšu 
instrumentus, piemēram, riska sadales 
shēmas, pašu kapitālu un parādu, garantiju 
fondus, līdzdalības fondus un aizdevuma 
fondus.

darbības jomā, izmantojot finanšu 
instrumentus, piemēram, riska sadales 
shēmas, pašu kapitālu un parādu, garantiju 
fondus, līdzdalības fondus, aizdevuma 
fondus un mikrokredītus un tiem līdzīgus 
finanšu instrumentus.

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Sociālo fondu var izmantot, lai 
uzlabotu piekļuvi kapitāla tirgiem tādām 
valsts un reģionālā līmeņa publiskajām un 
privātajām struktūrām, kuras īsteno 
darbības un politikas virzienus, kas ietilpst 
ESF darbības jomā, kā arī darbības 
programmas, izmantojot "uz ESF politiku 
balstītas garantijas", ja Komisija tās 
apstiprinājusi.

Eiropas Sociālo fondu var izmantot, lai 
uzlabotu piekļuvi kapitāla tirgiem tādām 
valsts, reģionālā un vietējā līmeņa 
publiskajām un privātajām struktūrām, 
kuras īsteno darbības, jo īpaši saistībā ar 
mikrokredītiem un tiem līdzīgus finanšu 
instrumentiem, un politikas virzienus, kas 
ietilpst ESF darbības jomā, kā arī darbības 
programmas, izmantojot "uz ESF politiku 
balstītas garantijas", ja Komisija tās 
apstiprinājusi.
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