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ĪSS PAMATOJUMS

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Sociālo fondu un Padomes Regulas 
(EK) Nr. 1081/2006 atcelšanu reglamentē Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbību, paredzot 
galveno finansējumu piešķirt ierobežotam skaitam mērķu, kuri saistīti ar stratēģiju „Eiropa 
2020”. Šī stratēģija ietver septiņas pamatiniciatīvas, tostarp stratēģijas „Jaunas prasmes 
jaunām darba vietām”, „Jaunatne kustībā”, „Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību” un „Digitalizācijas programma”.

Tieši šajos virzienos būs turpmāk jānosaka finansējuma piešķiršanas prioritātes.

Stratēģijā „Jaunas prasmes jaunām darba vietām” galvenā uzmanība ir pievērsta priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas novēršanai un dalībvalstu pienākumam piedāvāt skolēniem alternatīvas 
iespējas iegūt izglītību un praktiskas iemaņas. Tajā uzsvērta arī izglītības un tādu iegūtu 
iemaņu nozīme, kuras visas dzīves laikā nodrošina labākas nodarbinātības iespējas, un EP 
ziņojumā 2011/2067(INI) uzmanība pievērsta tam, ka ESF līdzekļi ir jāizmanto minētajām 
prioritātēm.

Stratēģijas „Jaunatne kustībā” mērķis ir līdz 2020. gadam samazināt priekšlaicīgi mācības 
pārtraukušu skolēnu īpatsvaru no 15 % līdz 10 % un palielināt augstāko izglītību ieguvušo 
cilvēku īpatsvaru no 31 % līdz 40 %.  Tajā pievērsta uzmanība studentu un citu jauniešu, kas 
iegūst izglītību, kvalifikācijas līmenim. EP ziņojumā 2010/2307(INI) ir ietverts ieteikums 
piešķirt ESF finansējumu starpnozaru pasākumiem, kuri aptver vairākus aspektus, piemēram, 
nodarbinātību, mobilitāti, sociālo iekļaušanu un kultūras norises.

„Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību” ir iecerēta, lai sekmētu 
dažādus jauninājumus un eksperimentus sociālajā jomā visos dzīves posmos. Eiropas 
Parlaments savā ziņojumā 2011/2052(INI) aicina ESF atbalstīt šo pamatiniciatīvu un „aicina 
Komisiju, izstrādājot Eiropas stratēģiju, (..) ciešāk iesaistīt šajā procesā organizēto pilsonisko 
sabiedrību un visas ieinteresētās personas”1.

Visbeidzot, „Digitalizācijas programma” ir vērsta uz to, lai līdz 2015. gadam uz pusi 
samazinātu digitālās kompetences un prasmju trūkumu, un ietver ieteikumu ieviest 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) apmācību pieaugušajiem. Tā ietver rīcības 
plānu digitālo prasmju apgūšanai un konkrētiem apmācības pasākumiem, kas paredzēti 
grupām, kuras pakļautas atstumtības riskam.

Šajā atzinumā ir uzsvērti aspekti, kuriem ESF ir pievērsis vismazāk uzmanības, — sabiedrības 
līdzdalība, jaunieši, kultūras aspekti, izglītība un sports.

Jaunieši

Šajā regulas priekšlikumā paredzēts cīnīties ar mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu un veicināt 
kvalitatīvas pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītības vienlīdzīgu pieejamību, kā arī 
uzsvērta bezdarba novēršanas nozīme jauniešu vidū. Tātad tajā ir jāņem vērā šīs paaudzes 

                                               
1  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-
0370&language=LV#title1
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problēmas, kuru vistiešākajā veidā skar krīze, un skaidri jānosaka, ka jauniešiem jāsaņem 
finansējums, piešķirot līdzekļus pasākumiem, lai veicinātu viņu līdzdalību sabiedrības dzīvē.

Kultūras aspekti

Padomes secinājumos par kultūras un radošajām prasmēm, kā arī to lomu Eiropas intelektuālā 
kapitāla veidošanā ietverts aicinājums dalībvalstīm — „lai pilnībā izmantotu iespējas, ko 
sniedz (..) Eiropas Sociālais fonds, izmantot kultūras un radošo prasmju ieguldījumu kā 
pamatu ilgtspējīgai nodarbinātībai un sociālās inovācijas veidošanai”.1

Tajā pašā gadā Eiropas Parlaments savā rezolūcijā par kultūras un radošo nozaru potenciāla 
īstenošanu „prasa Komisijai veicināt pētniecību un partnerības programmas, kas kopīgas 
kultūras un radošajām nozarēm, no vienas puses, un izglītības un profesionālās izglītības 
nozarei, no otras puses (tostarp mācības darba vietā), lai tādējādi sniegtu iedzīvotājiem 
radošās un starpkultūru saskarsmes prasmes, prasa atvieglot jauno tehnoloģiju un jauno 
radošo līdzekļu izmantošanu izglītības nozarē, pastiprināt mūžizglītību un mācības — it īpaši 
izmantojot Eiropas Sociālo fondu —, ņemot vērā šajā jomā notiekošās tehnoloģiskās 
izmaiņas”.

Tomēr, ņemot vērā pašreizējo kohēzijas politiku, ir jākonstatē, ka vienīgais kultūras 
ieguldījums vietējā un reģionālā attīstībā ir saistīts ar kultūras mantojumu un tūrismu.
Attiecībā uz struktūrfondu izmantošanu 2014.–2020. gadā Komisijas priekšlikumā nav 
paredzēti kultūras pasākumi plašākā izpratnē.
Tomēr kultūra ir cieši saistīta ar izglītību, sociālo integrāciju, inovācijām un tātad — ar 
stratēģiju „Eiropa 2020”. Daudzveidīgais kultūras ieguldījums izglītībā un apmācībā, kuplinot 
prasmes un pieredzi, kā arī ekonomikas attīstībā, balstoties uz kultūras un radošajām nozarēm, 
un sociālajā integrācijā, sniedzot atbalstu nelabvēlīgos apstākļos esošām kopienām, ir 
pietiekams attaisnojums tam, lai galvenokārt ar kultūru saistītiem projektiem ierādītu 
pienācīgu vietu paredzēto pasākumu vidū.

Sports

ESF vajadzētu uzlūkot sportu kā līdzekli, kas sekmē sociālo iekļaušanu, integrāciju un iespēju 
vienlīdzību.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
4. apsvērums

                                               
1 Padomes secinājumi par kultūras un radošajām prasmēm, kā arī to lomu Eiropas intelektuālā kapitāla veidošanā
(OV C 372, 20.12.2011., 19. lpp.).
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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 pievienojusies 
ekonomikas un finansiālā 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) 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 pievienojusies ekonomikas un 
finansiālā krīze, kuras ietekmē 
paaugstinājās bezdarba līmenis, īpaši 
skarot jauniešus un neaizsargātas sociālas
grupas. ESF būtu jācenšas veicināt 
nodarbinātību un atbalstīt darbaspēka 
mobilitāti, investēt izglītībā, prasmēs un 
mūžizglītībā, atbalstīt un veicināt 
uzņēmējdarbību, jo īpaši jauniešu vidū, 
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.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Papildus minētajām prioritātēm mazāk 
attīstītajos reģionos un dalībvalstīs, lai 
palielinātu ekonomikas izaugsmi un 
nodarbinātības iespējas, būtu jāuzlabo tādu 
ieinteresēto personu publiskās pārvaldes 
efektivitāte, kuras nodrošina nodarbinātību, 
izglītību un sociālo politiku, kā arī būtu 
jāstiprina to institucionālās spējas.

(5) Papildus minētajām prioritātēm mazāk 
attīstītajos reģionos un dalībvalstīs, kā arī 
nolūkā palielināt ekonomisko izaugsmi, 
sabiedrības līdzdalību un nodarbinātības 
iespējas visiem, būtu jāuzlabo tādu 
ieinteresēto personu publiskās pārvaldes, 
tostarp e-pārvaldes, efektivitāte, kuras 
nodrošina nodarbinātību, izglītību un 
sociālo politiku, un jāstiprina 
institucionālās spējas.
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Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
6. apsvērums

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 mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu, tostarp kultūras un radošo 
uzņēmumu, pastāvīgu attīstību un 
nodrošināt, lai cilvēki, apgūstot jaunas 
piemērotas prasmes un izmantojot 
mūžizglītības iespējas, varētu paveikt tādus 
jaunus uzdevumus 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 jāņem vērā kultūras 
un radošo prasmju ieguldījums, veicinot 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātības 
pieejamību un jāatbalsta strādājošo 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. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) ESF būtu jāpiedalās stratēģijā "Eiropa 
2020'', nodrošinot Eiropas Savienības 
prioritātēm lielāku atbalsta koncentrāciju. 
Konkrēti, ESF, izmantojot minimālu 
nodalītu piešķīrumu, būtu jāpalielina 

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

atbalsts cīņai ar sociālo atstumtību un 
nabadzību, un tā mērķim vajadzētu būt 
samazināt sociālo nevienlīdzību. Atkarībā 
no atbalstītā reģiona attīstības līmeņa būtu 
jāierobežo arī ESF atbalsta ieguldījumu 
prioritātes un piedāvājums.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Lai nodrošinātu ESF atbalstīto darbību 
Eiropas līmenī sasniegto rezultātu labāku 
vērtēšanu un ciešāku uzraudzību, būtu 
jānosaka kopīgs izpildes un rezultātu 
rādītāju kopums, kurā ņemti vērā 
kvalitatīvie aspekti, piemēram, pašreizējo 
finansēto projektu raksturs un ieguvumi 
darba vietu radīšanas vai integrācijas 
ziņā.

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Prasmīga un efektīva ESF atbalstīto 
darbību īstenošana ir atkarīga no labas 
pārvaldības un partnerības starp visiem 
attiecīgajiem teritoriālajiem un 
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 
īpaši sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ 
dalībvalstīm nepieciešams mudināt
sociālos partnerus un nevalstiskās 
organizācijas līdzdarboties ESF atbalsta 
īstenošanā.

(9) Prasmīga un efektīva ESF atbalstīto 
darbību īstenošana ir atkarīga no labas 
pārvaldības un partnerības starp visiem 
attiecīgajiem teritoriālajiem un 
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 
īpaši sociālajiem partneriem, pašvaldības 
iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. 
Tādēļ nepieciešams, lai dalībvalstis 
mudina sociālos partnerus, pašvaldības 
iestādes un nevalstiskās organizācijas 
aktīvi līdzdarboties ESF atbalsta 
īstenošanā.
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Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai uzlabotu politikas atbilstību 
sociālām pārmaiņām un lai sekmētu un 
atbalstītu inovatīvus sociālos uzņēmumus, 
būtiski ir atbalstīt sociālo inovāciju. 
Konkrēti, lai kāpinātu politikas efektivitāti 
un tādējādi pamatotu īpaša ESF atbalsta 
saņemšanu, ļoti svarīgi pirms inovatīvo 
risinājumu plašākas izmantošanas ir tos
testēt un izvērtēt.

(12) Ir ļoti svarīgi atbalstīt sociālo 
inovāciju, iedrošinot un atbalstot 
inovatīvus sociālos un ar kultūru saistītus 
uzņēmumus, kas sava rakstura un tiem 
piemītošā ilgtspējīgas nodarbinātības 
potenciāla dēļ sekmē sociālo un 
ekonomisko attīstību. Konkrētāk, lai
uzlabotu politikas efektivitāti un tādējādi 
pamatotu īpaša ESF atbalsta saņemšanu, ir
ļoti svarīgi inovatīvos risinājumus testēt 
un izvērtēt.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai īstenotu stratēģiju "Eiropa 2020" 
un sasniegtu tās pamatmērķus, ir 
nepieciešama reģionālo un vietējo 
ieinteresēto personu mobilizācija. Lai
programmu īstenošanā vēl aktīvāk 
iesaistītu reģionu un vietējās iestādes, 
pilsētas, sociālos partnerus un nevalstiskās 
organizācijas, var izmantot un atbalstīt 
teritoriālos līgumus, nodarbinātības un
sociālās iekļautības vietējās iniciatīvas, 
vietējo kopienu vadītas attīstības stratēģijas 
un ilgtspējīgas pilsētvides attīstības 
stratēģijas.

(14) Lai īstenotu stratēģiju "Eiropa 2020" 
un sasniegtu tās pamatmērķus, ir 
nepieciešama reģionālo un vietējo 
ieinteresēto personu mobilizācija. Lai 
programmu īstenošanā vēl aktīvāk 
iesaistītu reģionu un vietējās iestādes, 
pilsētas, sociālos partnerus un nevalstiskās 
organizācijas, var izmantot un atbalstīt 
teritoriālos līgumus, nodarbinātības, 
sociālās iekļautības un sabiedrības 
līdzdalības vietējās iniciatīvas, vietējo
kopienu vadītas attīstības stratēģijas un 
ilgtspējīgas pilsētvides attīstības stratēģijas.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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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, piemēram, studentus, 
mācību mobilitāti, darba vietu izveidi, 
darbaspēka mobilitāti, fiziskās un sporta 
aktivitātes, sociālo iekļautību, sociālo 
uzņēmējdarbību un sabiedrības līdzdalību, 
dalībvalstis un reģioni būtu jāmudina 
izmantot ESF ar finanšu instrumentu 
palīdzību.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. To panāk, atbalstot dalībvalstu centienus 
sasniegt prioritātes un pamatmērķus, kas 
izvirzīti stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei "Eiropa 2020". ESF 
atbalsta politikas virzienu un darbību 
izstrādi un īstenošanu, ņemot vērā 
integrētās pamatnostādnes dalībvalstu 
ekonomikas un nodarbinātības politikai un 
Padomes ieteikumus par valsts reformu 
programmām.

2. To panāk, atbalstot dalībvalstu centienus 
sasniegt prioritātes un pamatmērķus, kas 
izvirzīti stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei "Eiropa 2020", lai 
nodrošinātu lielāku sociālo kohēziju. ESF 
atbalsta politikas virzienu un darbību 
izstrādi un īstenošanu, ņemot vērā 
integrētās pamatnostādnes dalībvalstu 
ekonomikas un nodarbinātības politikai un 
Padomes ieteikumus par valsts reformu 
programmām.

Grozījums Nr. 11
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 

3. ESF sniedz atbalstu cilvēkiem, tostarp 
nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, 
piemēram, ilgtermiņa bezdarbniekiem, 
invalīdiem, migrantiem, jauniešiem, 
bērniem, etniskajām minoritātēm, 
nelabvēlīgos apstākļos esošām kopienām 
un grupām, kuras apdraud sociālā 
atstumtība vai kuras ar to saskaras. ESF 
nodrošina atbalstu organizācijām, 
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pielāgošanos jauniem uzdevumiem un 
sekmēt labu pārvaldību un reformu 
īstenošanu jo īpaši nodarbinātības, 
izglītības un sociālās politikas jomā.

sistēmām un struktūrām nolūkā veicināt to 
pielāgošanos jauniem uzdevumiem un 
sekmēt labu pārvaldību un reformu 
īstenošanu, jo īpaši kultūrsociālās un 
kultūras, nodarbinātības, izglītības, 
apmācību, sociālās politikas un sporta
jomā.

Grozījums Nr. 12
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 
pieeju pienācīgas kvalitātes
nodarbinātībai, tostarp vietējas 
nodarbinātības iniciatīvas, atbalstu 
profesionālajai orientācijai, mobilitātei, 
pārkvalifikācijai un prasmju iegūšanai;

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) pašnodarbinātību, uzņēmējdarbības un 
uzņēmumu izveidi;

iii) pašnodarbinātību, uzņēmējdarbības un 
uzņēmumu izveidi, to nepārtrauktu 
attīstību un nodošanu, īpaši attiecībā uz 
mikrouzņēmumiem un maziem 
uzņēmumiem;

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) aktīvas un veselīgas vecumdienas; vi) aktīvas un veselīgas vecumdienas, jo 
īpaši nodarbojoties ar sportu;
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Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ieguldījumi izglītībā, prasmēs un 
mūžizglītība, izmantojot:

(b) ieguldījumi izglītībā, profesionālajā 
izglītībā un māceklības programmās, 
prasmēs, kvalifikācijā un mūžizglītībā, 
izmantojot:

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanu un vienlīdzīgas piekļuves
veicināšanu kvalitatīvai pirmsskolas, 
pamatskolas un vidusskolas izglītībai;

i) priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanu un vienlīdzīgas pieejas
veicināšanu kvalitatīvai pirmsskolas,
pamatskolas un vidusskolas izglītībai, kā 
arī profesionālai izglītībai;

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) augstākās izglītības vai pielīdzināma 
līmeņa izglītības kvalitātes, efektivitātes un 
pieejamības uzlabošanu nolūkā kāpināt
līdzdalības un sasniegumu līmeni;

ii) augstākās izglītības un profesionālās 
izglītības pasākumu kvalitātes, 
efektivitātes un pieejamības uzlabošanu 
nolūkā palielināt līdzdalības un 
sasniegumu līmeni;

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) piekļuves uzlabošanu mūžizglītībai, 
darbaspēka prasmju un kompetenču 

iii) mūžizglītības un mācību mobilitātes 
pieejamības uzlabošanu jauniešiem, 
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celšanu un darba tirgus nozīmes 
palielināšanu izglītības un apmācības 
sistēmās;

darbaspēka prasmju, zināšanu, 
kvalifikācijas un kompetenču celšanu un 
darba tirgus nozīmes palielināšanu 
izglītības un apmācības sistēmās;

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) kultūras iespēju un darbību 
atbalstīšanu, piemēram, ar apmācību 
kultūras, mākslas un radošajā jomā;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) sociālās ekonomikas un sociālo 
uzņēmumu veicināšanu;

v) sociālās ekonomikas un sociālo un 
kultūras jomas uzņēmumu veicināšanu;

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

via) radošuma un inovāciju veicināšanu, 
atbalstot mikrouzņēmumus, mazos un 
vidējos uzņēmumus vadošajās nozarēs, 
tostarp kultūras un radošajās nozarēs, kā 
arī konkrētas nevalstiskās un 
kooperatīvās organizācijas;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts - vi b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vib) kultūras produktu un plašākas 
kultūras un radošo iespēju pieejamības 
veicināšanu; 

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) spēju veidošanu ieinteresētajām 
personām, kuras risina nodarbinātības, 
izglītības un sociālās politikas jautājumus, 
un nozaru un teritoriālos līgumus, lai 
koncentrētos reformām valsts, reģionu un 
vietējā līmenī.

ii) spēju veidošanu ieinteresētajām 
personām, jo īpaši partneriem, kas minēti 
5. pantā Regulā (ES) Nr. [.../...], kuri
risina sociālās un kultūras politikas 
jautājumus, galveno uzmanību pievēršot 
jauniešiem, nodarbinātībai, izglītībai un 
mūžizglītībai, un nozaru un teritoriālos 
līgumus, lai koncentrētos reformām valsts, 
reģionu un vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju izmantošanas un kvalitātes, kā 
arī piekļuves uzlabošana tām, attīstot 
digitālās prasmes, ieguldot e-iekļautībā, e-
prasmēs un saistītajās uzņēmējdarbības 
prasmēs;

(b) informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju izmantošanas un kvalitātes, kā 
arī piekļuves uzlabošana tām, attīstot 
digitālās prasmes, ieguldot e-iekļautībā, e-
prasmēs un saistītajās uzņēmējdarbības 
prasmēs, tostarp, pielietojot tās materiāla 
un nemateriāla kultūras mantojuma un 
kultūrtūrisma veicināšanai un labākai 
izmantošanai;

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
inovācijas stiprināšana, izvēršot 
pēcdiploma studijas, pētnieku apmācību, 
sadarbības tīklu veidošanas pasākumus un 
partnerības starp augstākās izglītības 
iestādēm, pētniecības un tehnoloģiju 
centriem un uzņēmumiem;

(c) pētniecības tehnoloģiju, tehnoloģiju 
attīstības un inovācijas stiprināšana, attīstot 
pēcdiploma studijas un uzņēmējdarbības 
prasmes, pētnieku apmācību, inovatīvu 
tīklu izveidi kultūras un radošajā nozarē, 
piemēram, sadarbības tīklu veidošanas 
pasākumus un partnerības starp augstākās 
izglītības iestādēm, pētniecības un 
tehnoloģiju centriem un uzņēmumiem;

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) mazo un vidējo uzņēmumu 
konkurētspējas uzlabošana, sekmējot 
uzņēmumu un darbaspēka pielāgošanos un 
palielinot ieguldījumus cilvēkkapitālā.

(d) mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu noturīgas attīstības un 
konkurētspējas nosacījumu uzlabošana, 
sekmējot uzņēmumu, uzņēmumu vadītāju
un strādājošo pielāgošanos un palielinot 
ieguldījumus cilvēkkapitālā, tostarp 
jauniešu apmācībā un māceklības 
shēmās.

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas pielikumā noteiktos kopējos 
rādītājus un programmai specifiskos
rādītājus izmanto atbilstoši Regulas (ES) 
Nr. [..] 24. panta 3. punkta un 87. panta 
2. punkta b) apakšpunkta ii) daļai.
Visi rādītāji ir izteikti absolūtos skaitļos.

1. Šīs regulas pielikumā noteiktos kopējos 
rādītājus un īpašos programmu rādītājus 
izmanto atbilstoši Regulas (ES) Nr. [...] 
24. panta 3. punkta un 87. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktam. Visus rādītājus 
izsaka absolūtos skaitļos, un tajos ņem 
vērā kvalitātes faktorus.

Grozījums Nr. 28
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sociālo partneru un citu ieinteresēto 
personu, jo īpaši nevalstisko organizāciju, 
iesaistīšana darbības programmu 
īstenošanā, kā minēts Regulas (ES) Nr. [..] 
5. pantā, var notikt ar vispārējo piešķīrumu 
palīdzību, kas definēti Regulas (ES) Nr. [..] 
113. panta 7. punktā. Tādā gadījumā 
darbības programmā norāda to 
programmas daļu, uz kuru attiecas 
vispārējā dotācija, tostarp provizorisku 
finanšu asignējumu, kas tai piešķirts no 
katras prioritāšu ass.

1. Sociālo partneru un citu ieinteresēto 
personu, jo īpaši nevalstisko organizāciju 
un sociālās ekonomikas pārstāvju, 
iesaistīšana darbības programmu 
īstenošanā, kā minēts Regulas (ES) Nr. [...] 
5. pantā, var notikt ar vispārējo piešķīrumu 
palīdzību, kas definēti Regulas (ES) 
Nr. [...] 113. panta 7. punktā. Tādā 
gadījumā darbības programmā norāda to 
programmas daļu, uz kuru attiecas 
vispārējā dotācija, tostarp provizorisku 
finanšu piešķīrumu tai no katra prioritārā 
virziena.

Grozījums Nr. 29
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 
aktīvu līdzdalību un pienācīgu pieeju ESF 
atbalstītām darbībām, jo īpaši sociālās un 
kultūras iekļautības, dzimumu līdztiesības 
un vienlīdzīgu iespēju jomā, darbības 
programmas vadošā iestāde reģionā, kas 
definēta Regulas (ES) Nr. [...] 82. panta 
2. punkta a) apakšpunktā, vai dalībvalstīs, 
kuras var saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda, nodrošina atbilstošu ESF resursu 
piešķiršanu nevalstiskām organizācijām 
spēju veidošanas pasākumiem.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
7. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija veicina vīriešu un Dalībvalstis un Komisija veicina vīriešu un 
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sieviešu līdztiesību, izmantojot vienādu
pieeju, kas minēta Regulas (ES) Nr. [..] 
7. pantā, un īpaši pielāgotas darbības, kas 
minētas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta 
iv) daļā, jo īpaši ar mērķi palielināt 
sieviešu ilgtspējīgu līdzdalību un 
sasniegumus nodarbinātībā, kā arī darba 
tirgū samazināt segregāciju pēc dzimuma, 
apkarot dzimumu stereotipus izglītībā un 
apmācībā un sekmēt profesionālās un 
personīgās dzīves līdzsvarošanu vīriešiem 
un sievietēm.

sieviešu līdztiesību, izmantojot integrēto
pieeju, kā minēts Regulas (ES) Nr. [...] 
7. pantā, un īpaši pielāgotas darbības, kas 
minētas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta 
iv) punktā, jo īpaši ar mērķi palielināt 
sieviešu noturīgu līdzdalību un 
sasniegumus nodarbinātībā un 
uzņēmējdarbībā, kā arī darba tirgū 
samazināt segregāciju pēc dzimuma, 
apkarot dzimumu stereotipus izglītībā un 
apmācībā un sekmēt profesionālās un 
privātās dzīves līdzsvarošanu vīriešiem un 
sievietēm.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
8. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija veicina 
vienlīdzīgas iespējas visiem, tostarp to 
piejamību invalīdiem, optimizējot 
nediskriminācijas principu, kas minēts 
Regulas (ES) Nr. [..] 7. pantā, un 
izmantojot īpašas darbības 3. pantā un jo 
īpaši 3. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
iii) daļā noteikto ieguldījumu prioritāšu 
ietvaros. Minētās darbības ir paredzētas 
cilvēkiem, kurus apdraud diskriminācijas 
risks, un invalīdiem, lai palielinātu viņu 
līdzdalību darba tirgū, uzlabotu sociālo 
iekļautību, samazinātu nevienlīdzību 
attiecībā uz sekmēm izglītībā un veselības 
stāvokli, kā arī lai veicinātu pāreju no 
institucionālās aprūpes uz aprūpi vietējās 
kopienas līmenī.

Dalībvalstis un Komisija veicina 
vienlīdzīgas iespējas visiem, tostarp to 
pieejamību invalīdiem, optimizējot 
nediskriminācijas principu, kas minēts 
Regulas (ES) Nr. [...] 7. pantā, un 
izmantojot īpašas darbības 3. pantā un jo 
īpaši 3. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
iii) punktā noteikto ieguldījumu prioritāšu 
ietvaros. Minētās darbības ir paredzētas 
cilvēkiem, kuriem draud diskriminācija, un 
personām ar invaliditāti, lai palielinātu 
viņu līdzdalību darba tirgū, uzlabotu 
sociālo iekļautību, samazinātu 
nevienlīdzību attiecībā uz izglītību, 
kultūras pieejamību, izglītības 
sasniegumiem un veselības stāvokli, kā arī 
lai veicinātu pāreju no institucionālās 
aprūpes uz aprūpi vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstoši savām vajadzībām dalībvalstis 
darbības programmās nosaka sociālās 
inovācijas tēmas.

2. Atbilstoši savām īpašajām vajadzībām 
dalībvalstis darbības programmās nosaka 
sociālās inovācijas tēmas, tostarp 
jautājumus, kas saistīti ar jauniešiem un 
kultūru.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija veicina spēju veidošanu 
sociālajai inovācijai, jo īpaši atbalstot 
savstarpējas mācības, veidojot sadarbības 
tīklus un izplatot labu praksi un metodiku.

3. Komisija veicina spēju veidošanu 
sociālajai un kultūras jomas inovācijai, jo 
īpaši atbalstot savstarpējas mācības, 
veidojot sadarbības tīklus un izplatot labu 
praksi un metodiku.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atbalsta starptautisko
sadarbību, lai veicinātu savstarpējas 
mācības un tādējādi palielinātu ESF 
atbalstītās politikas efektivitāti. 
Starptautiskajā sadarbībā iesaistīti partneri 
vismaz no divām dalībvalstīm.

1. Dalībvalstis atbalsta transnacionālu
sadarbību, lai veicinātu starpkultūru 
dialogu un savstarpējas mācības un 
tādējādi palielinātu ESF atbalstīto politisko 
nostādņu efektivitāti. Transnacionālajā
sadarbībā iesaistīti partneri ir vismaz no 
divām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts
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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 var atbalstīt vietējo kopienu vadītas 
attīstības stratēģijas, kas minētas 
Regulas (ES) Nr. [...] 28. pantā, teritoriālos 
līgumus, vietējās iniciatīvas nodarbinātībai, 
izglītībai, iekļautībai, iedzīvotāju 
līdzdalībai, jaunatnei un sportam, 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, izmantojot stratēģijas, kurās 
noteiktas integrētas darbības tādu 
ekonomikas, vides, sociālo un kultūras 
jautājumu risināšanai, kas skar partnerības 
līgumos minēto pilsētvidi.
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