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Grozījums Nr. 126
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI par Eiropas 
Savienības Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programmu

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI par Eiropas 
Savienības Sociālās attīstības, 
solidaritātes, nodarbinātības un sociālās 
inovācijas programmu

Or. en

Grozījums Nr. 127
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI par Eiropas 
Savienības Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programmu

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI par Eiropas 
Savienības Nodarbinātības, sociālās 
attīstības un sociālās inovācijas 
programmu

Or. fr

Grozījums Nr. 128
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
Virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI par Eiropas 
Savienības Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programmu

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI par Eiropas 
Savienības Sociālās attīstības un sociālās 
inovācijas programmu

Or. de

Grozījums Nr. 129
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
„Budžets stratēģijai „Eiropa 2020””4, kurā 
ir ieteikts racionalizēt un vienkāršot 
Savienības finansēšanas instrumentus un 
pastiprināti vērst tos uz Savienības 
pievienoto vērtību, kā arī ietekmi un 
rezultātiem, ar šo regulu tiek izveidota 
Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programma 
(turpmāk — programma), kuras mērķis ir 
turpināt un attīstīt darbības, ko īsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 24. oktobra Lēmumu 
Nr. 1672/2006/EK, ar ko izveido Kopienas 
Nodarbinātības un sociālās solidaritātes 
programmu — PROGRESS5, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
5. aprīļa Regulu (ES) Nr. 492/2011 par 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos 
Savienībā6 un Komisijas 2002. gada 
23. decembra Lēmumu Nr. 2003/8/EK, ar 
ko īsteno Regulu (EEK) Nr. 1612/1968
attiecībā uz darba piedāvājumu un 
pieprasījumu apkopošanu un 
apmierināšanu7, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 25. marta Lēmumu 
Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas 
progresa mikrofinansēšanas instrumentu 

(1) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
„Budžets stratēģijai „Eiropa 2020””4, kurā 
ir ieteikts racionalizēt un vienkāršot 
Savienības finansēšanas instrumentus un 
pastiprināti vērst tos uz Savienības 
pievienoto vērtību, kā arī ietekmi un 
rezultātiem, ar šo regulu tiek izveidota 
Eiropas Savienības Sociālās attīstības, 
solidaritātes, nodarbinātības un sociālās 
inovācijas programma (turpmāk —
programma), kuras mērķis ir turpināt un 

attīstīt darbības, ko īsteno saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 24. oktobra Lēmumu 
Nr. 1672/2006/EK, ar ko izveido Kopienas 
Nodarbinātības un sociālās solidaritātes 
programmu — PROGRESS5, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
5. aprīļa Regulu (ES) Nr. 492/2011 par 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos 
Savienībā6 un Komisijas 2002. gada 
23. decembra Lēmumu Nr. 2003/8/EK, ar 
ko īsteno Regulu (EEK) Nr. 1612/1968
attiecībā uz darba piedāvājumu un 
pieprasījumu apkopošanu un 
apmierināšanu7, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 25. marta Lēmumu 
Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas 
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nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai8
(turpmāk — instruments).

progresa mikrofinansēšanas instrumentu 
nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai8
(turpmāk — instruments).

Or. en

Grozījums Nr. 130
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
„Budžets stratēģijai „Eiropa 2020””4, kurā 
ir ieteikts racionalizēt un vienkāršot 
Savienības finansēšanas instrumentus un 
pastiprināti vērst tos uz Savienības 
pievienoto vērtību, kā arī ietekmi un 
rezultātiem, ar šo regulu tiek izveidota 
Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programma 
(turpmāk — programma), kuras mērķis ir 
turpināt un attīstīt darbības, ko īsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 24. oktobra Lēmumu 
Nr. 1672/2006/EK, ar ko izveido Kopienas 
Nodarbinātības un sociālās solidaritātes 
programmu — PROGRESS5, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
5. aprīļa Regulu (ES) Nr. 492/2011 par 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos 
Savienībā6 un Komisijas 2002. gada 
23. decembra Lēmumu Nr. 2003/8/EK, ar 
ko īsteno Regulu (EEK) Nr. 1612/1968 
attiecībā uz darba piedāvājumu un 
pieprasījumu apkopošanu un 
apmierināšanu7, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 25. marta Lēmumu 
Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas 
progresa mikrofinansēšanas instrumentu 
nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai8
(turpmāk — instruments).

(1) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
„Budžets stratēģijai „Eiropa 2020””4, kurā 
ir ieteikts racionalizēt un vienkāršot 
Savienības finansēšanas instrumentus un 
pastiprināti vērst tos uz Savienības 
pievienoto vērtību, kā arī ietekmi un 
rezultātiem, ar šo regulu tiek izveidota 
Eiropas Savienības Nodarbinātības, 
sociālās attīstības un sociālās inovācijas 
programma (turpmāk — programma), 
kuras mērķis ir turpināt un attīstīt darbības, 
ko īsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 24. oktobra Lēmumu 
Nr. 1672/2006/EK, ar ko izveido Kopienas 
Nodarbinātības un sociālās solidaritātes 
programmu — PROGRESS5, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
5. aprīļa Regulu (ES) Nr. 492/2011 par 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos 
Savienībā6 un Komisijas 2002. gada 
23. decembra Lēmumu Nr. 2003/8/EK, ar 
ko īsteno Regulu (EEK) Nr. 1612/1968 
attiecībā uz darba piedāvājumu un 
pieprasījumu apkopošanu un 
apmierināšanu7, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 25. marta Lēmumu 
Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas 
progresa mikrofinansēšanas instrumentu 
nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai8
(turpmāk — instruments).

Or. fr
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Grozījums Nr. 131
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
„Budžets stratēģijai „Eiropa 2020””4, kurā 
ir ieteikts racionalizēt un vienkāršot 
Savienības finansēšanas instrumentus un 
pastiprināti vērst tos uz Savienības 
pievienoto vērtību, kā arī ietekmi un 
rezultātiem, ar šo regulu tiek izveidota 
Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programma 
(turpmāk — programma), kuras mērķis ir 
turpināt un attīstīt darbības, ko īsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 24. oktobra Lēmumu 
Nr. 1672/2006/EK, ar ko izveido Kopienas 
Nodarbinātības un sociālās solidaritātes 
programmu — PROGRESS5, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
5. aprīļa Regulu (ES) Nr. 492/2011 par 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos 
Savienībā6 un Komisijas 2002. gada 
23. decembra Lēmumu Nr. 2003/8/EK, ar 
ko īsteno Regulu (EEK) Nr. 1612/1968
attiecībā uz darba piedāvājumu un 
pieprasījumu apkopošanu un 
apmierināšanu7, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 25. marta Lēmumu 
Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas 
progresa mikrofinansēšanas instrumentu 
nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai8
(turpmāk — instruments).

(1) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
„Budžets stratēģijai „Eiropa 2020””4, kurā 
ir ieteikts racionalizēt un vienkāršot 
Savienības finansēšanas instrumentus un 
pastiprināti vērst tos uz Savienības 
pievienoto vērtību, kā arī ietekmi un 
rezultātiem, ar šo regulu tiek izveidota 
Eiropas Savienības Sociālās attīstības un 
sociālās inovācijas programma 
(turpmāk — programma), kuras mērķis ir 
turpināt un attīstīt darbības, ko īsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 24. oktobra Lēmumu 
Nr. 1672/2006/EK, ar ko izveido Kopienas 
Nodarbinātības un sociālās solidaritātes 
programmu — PROGRESS5, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
5. aprīļa Regulu (ES) Nr. 492/2011 par 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos 
Savienībā6 un Komisijas 2002. gada 
23. decembra Lēmumu Nr. 2003/8/EK, ar 
ko īsteno Regulu (EEK) Nr. 1612/1968
attiecībā uz darba piedāvājumu un 
pieprasījumu apkopošanu un 
apmierināšanu7, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 25. marta Lēmumu 
Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas 
progresa mikrofinansēšanas instrumentu 
nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai8
(turpmāk — instruments).

Or. en

Grozījums Nr. 132
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric



AM\900457LV.doc 7/148 PE487.817v02-00

LV

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 148. panta 4. punktu 
Padome 2010. gada 21. oktobrī pieņēma 
nodarbinātības politikas pamatnostādnes, 
kuras veido stratēģijas „Eiropa 2020” 
integrētās pamatnostādnes kopā ar 
dalībvalstu un Savienības ekonomikas 
politikas vispusīgajām pamatnostādnēm, 
kas ir pieņemtas saskaņā ar Līguma 
121. pantu. Programmai būtu jāveicina 
stratēģijas „Eiropa 2020” integrēto 
pamatnostādņu, jo īpaši 7., 8. un 
10. pamatnostādnes, piemērošana, 
vienlaikus atbalstot pamatiniciatīvu 
īstenošanu un īpašu uzmanību pievēršot 
tādām pamatiniciatīvām kā „Eiropas 
platforma cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību”, „Jaunu prasmju un 
darbavietu programma” un „Jaunatne 
kustībā”.

(3) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 148. panta 4. punktu 
Padome 2010. gada 21. oktobrī pieņēma 
nodarbinātības politikas pamatnostādnes, 
kuras veido stratēģijas „Eiropa 2020” 
integrētās pamatnostādnes kopā ar
dalībvalstu un Savienības ekonomikas 
politikas vispusīgajām pamatnostādnēm, 
kas ir pieņemtas saskaņā ar Līguma 
121. pantu. Programmai būtu jāveicina 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšana, īpašu uzmanību pievēršot 
nabadzības samazināšanas un 
nodarbinātības mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 148. panta 4. punktu 
Padome 2010. gada 21. oktobrī pieņēma 
nodarbinātības politikas pamatnostādnes, 
kuras veido stratēģijas „Eiropa 2020” 
integrētās pamatnostādnes kopā ar 
dalībvalstu un Savienības ekonomikas 
politikas vispusīgajām pamatnostādnēm, 
kas ir pieņemtas saskaņā ar Līguma 
121. pantu. Programmai būtu jāveicina 

(3) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 148. panta 4. punktu 
Padome 2010. gada 21. oktobrī pieņēma 
nodarbinātības politikas pamatnostādnes, 
kuras veido stratēģijas „Eiropa 2020” 
integrētās pamatnostādnes kopā ar 
dalībvalstu un Savienības ekonomikas 
politikas vispusīgajām pamatnostādnēm, 
kas ir pieņemtas saskaņā ar Līguma 
121. pantu. Programmai būtu jāveicina 
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stratēģijas „Eiropa 2020” integrēto 
pamatnostādņu, jo īpaši 7., 8. un 
10. pamatnostādnes, piemērošana, 
vienlaikus atbalstot pamatiniciatīvu 
īstenošanu un īpašu uzmanību pievēršot 
tādām pamatiniciatīvām kā „Eiropas 
platforma cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību”, „Jaunu prasmju un darbavietu 
programma” un „Jaunatne kustībā”.

stratēģijas „Eiropa 2020” integrēto 
pamatnostādņu, jo īpaši 7., 8. un 
10. pamatnostādnes, piemērošana, 
vienlaikus atbalstot pamatiniciatīvu 
īstenošanu un īpašu uzmanību pievēršot 
tādām pamatiniciatīvām kā „Eiropas 
platforma cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību”, „Jaunu prasmju un darbavietu 
programma” un „Jaunatne kustībā”, kā arī 
„Jauniešu iespējas”.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pamatiniciatīvas „Eiropas platforma 
cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību” 
un „Inovācijas Savienība” atzīst, ka sociālā 
inovācija ir ietekmīgs instruments, ar kura 
palīdzību risināt sociālās problēmas, ko 
rada iedzīvotāju novecošana, nabadzība, 
bezdarbs, jauni darba organizācijas modeļi, 
dzīvesveids, un iedzīvotāju cerības 
attiecībā uz sociālo taisnīgumu, izglītību un 
veselības aprūpi. Programmai būtu 
jāatbalsta pasākumi sociālās inovācijas 
paātrināšanai tajās politikas jomās, kas skar 
publisko un privāto sektoru un trešos 
sektorus, pienācīgi ņemot vērā reģionālo 
un vietējo iestāžu nozīmi. Jo īpaši ar 
programmas palīdzību būtu jānosaka, 
jānovērtē un jāpaplašina inovatīvi 
risinājumi un prakse, izmantojot 
eksperimentus sociālajā jomā, lai sniegtu 
efektīvāku atbalstu dalībvalstīm darba 
tirgus un sociālās aizsardzības politikas 
reformu īstenošanā. Programmai vajadzētu 
darboties kā katalizatoram publiskā, privātā 
sektora un trešo sektoru dalībnieku 
starptautiskajā partnerībā un tīklu 

(4) Pamatiniciatīvas „Eiropas platforma 
cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību” 
un „Inovācijas Savienība” atzīst, ka sociālā 
inovācija ir ietekmīgs instruments, ar kura 
palīdzību risināt sociālās problēmas, ko 
rada iedzīvotāju novecošana, nabadzība, 
bezdarbs, jauni darba organizācijas modeļi, 
dzīvesveids, un iedzīvotāju cerības 
attiecībā uz sociālo taisnīgumu, izglītību un 
veselības aprūpi. Programmai būtu 
jāatbalsta pasākumi sociālās inovācijas 
paātrināšanai tajās politikas jomās, kuras ir 
vairāk jāņem vērā, piemēram, nabadzības 
un sociālās atstumtības apkarošana, 
sociālā iekļaušana un izglītības un 
veselības aprūpes pieejamība 
vistrūcīgākajām personām, un kas skar 
publisko un privāto sektoru un trešos 
sektorus, pienācīgi ņemot vērā reģionālo 
un vietējo iestāžu nozīmi. Jo īpaši ar 
programmas palīdzību būtu jānosaka, 
jānovērtē un jāpaplašina inovatīvi 
risinājumi un prakse, izmantojot 
eksperimentus sociālajā jomā, lai sniegtu 
efektīvāku atbalstu dalībvalstīm darba 
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veidošanā, kā arī vajadzētu atbalstīt minēto 
sektoru dalībnieku iesaisti jaunu pieeju 
veidošanā un īstenošanā steidzamāko 
sociālo vajadzību un problēmu risināšanai.

tirgus un sociālās aizsardzības politikas 
reformu īstenošanā. Programmai vajadzētu 
darboties kā katalizatoram publiskā, privātā 
sektora un trešo sektoru dalībnieku 
starptautiskajā partnerībā un tīklu 
veidošanā, kā arī vajadzētu atbalstīt minēto 
sektoru dalībnieku iesaisti jaunu pieeju 
veidošanā un īstenošanā steidzamāko 
sociālo vajadzību un problēmu risināšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 135
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pamatiniciatīvas „Eiropas platforma 
cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību” 
un „Inovācijas Savienība” atzīst, ka sociālā 
inovācija ir ietekmīgs instruments, ar kura 
palīdzību risināt sociālās problēmas, ko 
rada iedzīvotāju novecošana, nabadzība, 
bezdarbs, jauni darba organizācijas modeļi, 
dzīvesveids, un iedzīvotāju cerības 
attiecībā uz sociālo taisnīgumu, izglītību un 
veselības aprūpi. Programmai būtu 
jāatbalsta pasākumi sociālās inovācijas 
paātrināšanai tajās politikas jomās, kas skar 
publisko un privāto sektoru un trešos 
sektorus, pienācīgi ņemot vērā reģionālo 
un vietējo iestāžu nozīmi. Jo īpaši ar 
programmas palīdzību būtu jānosaka, 
jānovērtē un jāpaplašina inovatīvi 
risinājumi un prakse, izmantojot 
eksperimentus sociālajā jomā, lai sniegtu 
efektīvāku atbalstu dalībvalstīm darba 
tirgus un sociālās aizsardzības politikas 
reformu īstenošanā. Programmai vajadzētu 
darboties kā katalizatoram publiskā, privātā 
sektora un trešo sektoru dalībnieku 
starptautiskajā partnerībā un tīklu 
veidošanā, kā arī vajadzētu atbalstīt minēto 

(4) Pamatiniciatīvas „Eiropas platforma 
cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību” 
un „Inovācijas Savienība” atzīst, ka sociālā 
inovācija ir ietekmīgs instruments, ar kura 
palīdzību risināt sociālās problēmas, ko 
rada iedzīvotāju novecošana, nabadzība, 
bezdarbs, jauni darba organizācijas modeļi, 
dzīvesveids, un iedzīvotāju cerības 
attiecībā uz sociālo taisnīgumu, izglītību un 
veselības aprūpi. Programmai būtu 
jāatbalsta pasākumi sociālās inovācijas 
paātrināšanai tajās politikas jomās, kas skar 
publisko un privāto sektoru un trešos 
sektorus, pienācīgi ņemot vērā reģionālo 
un vietējo iestāžu nozīmi. Jo īpaši ar 
programmas palīdzību būtu jānosaka, 
jānovērtē un jāpaplašina inovatīvi 
risinājumi un to praktiskā īstenošana, 
izmantojot eksperimentus sociālajā jomā, 
lai sniegtu efektīvāku atbalstu dalībvalstīm 
darba tirgus un sociālās aizsardzības 
politikas reformu īstenošanā. Programmai 
vajadzētu darboties kā katalizatoram 
publiskā, privātā sektora un trešo sektoru 
dalībnieku starptautiskajā partnerībā un 
tīklu veidošanā, kā arī vajadzētu atbalstīt 
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sektoru dalībnieku iesaisti jaunu pieeju 
veidošanā un īstenošanā steidzamāko 
sociālo vajadzību un problēmu risināšanai.

minēto sektoru dalībnieku iesaisti jaunu 
pieeju veidošanā un īstenošanā 
steidzamāko sociālo vajadzību un 
problēmu risināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai panāktu progresu saistībā ar 
sociālās jomas un vides ilgtspējīgu 
attīstību Eiropā, būs jāprognozē un 
jāattīsta jaunas prasmes un zināšanas, 
jāuzlabo darbvietu radīšanas nosacījumi, 
nodarbinātības kvalitāte un darba 
apstākļi, papildinot to ar izglītības, darba 
tirgus un sociālās politikas virzieniem, lai 
atbilstīgi pārveidotu nozares un 
pakalpojumus. Tāpēc programmai būtu 
jāpalīdz sekmēt ilgtspējīgas un kvalitatīvas 
„zaļās” un „baltās” nodarbinātības 
izveidi, jaunu prasmju un zināšanu 
prognozēšanu un attīstību, kuras varētu 
izmantot jaunām, kvalitatīvām 
darbvietām, sasaistot nodarbinātības un 
sociālās politikas virzienus ar rūpniecības 
un struktūrpolitikas virzieniem, kas 
sekmētu pāreju uz resursu ziņā efektīvu 
un zema oglekļa emisiju līmeņa 
ekonomiku. Programmai it sevišķi būtu 
jādarbojas kā katalizatoram, kas sekmē 
valsts sektora un vietējo un reģionālo 
nodarbinātības iniciatīvu virzītu „zaļo” 
un sociālo ieguldījumu darbvietu 
radīšanas potenciāla izpēti.

Or. en
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Grozījums Nr. 137
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Īpaša uzmanība programmā būtu 
jāpievērš bezdarba, nabadzības un 
atstumtības teritoriālajai dimensijai, it 
sevišķi nevienlīdzības pieaugumam starp 
reģioniem un tajos, starp lauku 
apgabaliem un pilsētām, kā arī pilsētās.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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, 
uzraudzības 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), it sevišķi mobilitātes shēmu 
īstenošanā. Programmai vajadzētu būt 
vienas pieturas aģentūrai mikrofinansējuma 

(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, 
uzraudzības un novērtēšanas pasākumus. 
Programmai arī vajadzētu samazināt
administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem.
Turklāt aktīvāk būtu jāizmanto 
vienkāršotas izmaksu iespējas (vienreizēji 
maksājumi un vienotas likmes 
finansējums), it sevišķi mobilitātes shēmu 
īstenošanā. Programmai vajadzētu būt 
vienas pieturas aģentūrai mikrofinansējuma 
nodrošinātājām iestādēm, nodrošinot 
finansējumu mikrokredītiem, kapacitātes 
nostiprināšanai un tehniskajai palīdzībai. 
Visbeidzot, programmai būtu jānodrošina 
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nodrošinātājām iestādēm, nodrošinot 
finansējumu mikrokredītiem, kapacitātes 
nostiprināšanai un tehniskajai palīdzībai. 
Visbeidzot, programmai būtu jānodrošina 
budžeta elastība, izveidojot rezervi, ko 
piešķirs reizi gadā, lai nodrošinātu politikas 
prioritātes.

budžeta elastība, izveidojot rezervi, ko 
piešķirs reizi gadā, lai nodrošinātu politikas 
prioritātes.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Jan Kozłowski

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, 
uzraudzības 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), it sevišķi 
mobilitātes shēmu īstenošanā. Programmai 
vajadzētu būt vienas pieturas aģentūrai 
mikrofinansējuma nodrošinātājām 
iestādēm, nodrošinot finansējumu 
mikrokredītiem, kapacitātes 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, it sevišķi 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, 
nodrošinot pēc iespējas mazāku
administratīvo slogu gan atbalsta 
saņēmējiem, gan Komisijai. Turklāt 
aktīvāk būtu jāizmanto vienkāršotas 
izmaksu iespējas (vienreizēji maksājumi un 
vienotas likmes finansējums), it sevišķi 
mobilitātes shēmu īstenošanā. Programmai 
vajadzētu būt vienas pieturas aģentūrai 
mikrofinansējuma nodrošinātājām 
iestādēm, nodrošinot finansējumu 
mikrokredītiem, kapacitātes nostiprināšanai 
un tehniskajai palīdzībai. Visbeidzot, 
programmai būtu jānodrošina budžeta 
elastība, nodrošinot iespēju apropriācijas 
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pārvietot no vienas programmas sadaļas 
uz citu.

Or. pl

Grozījums Nr. 140
Philippe Boulland

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, 
uzraudzības 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), it sevišķi 
mobilitātes shēmu īstenošanā. Programmai 
vajadzētu būt vienas pieturas aģentūrai 
mikrofinansējuma nodrošinātājām 
iestādēm, nodrošinot finansējumu 
mikrokredītiem, kapacitātes 
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, 
novatoriska un pielāgojama 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, 
uzraudzības 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, un jānodrošina 
vienkāršotība un labāka saprotamība gan 
atbalsta saņēmējiem, gan Komisijai. 
Turklāt aktīvāk būtu jāizmanto 
vienkāršotas izmaksu iespējas (vienreizēji 
maksājumi un vienotas likmes 
finansējums), it sevišķi mērķtiecīgas
mobilitātes shēmu īstenošanā. Programmai 
vajadzētu būt vienas pieturas aģentūrai 
mikrofinansējuma nodrošinātājām 
iestādēm un sociālajiem uzņēmumiem, 
nodrošinot atbilstošu finansējumu 
mikrokredītiem un finansējumu sociālajai 
uzņēmējdarbībai, atvieglojot aizņēmumu 
pieejamību, nostiprinot to kapacitāti un 
piedāvājot tiem tehnisko palīdzību. 
Visbeidzot, programmai būtu jānodrošina 
budžeta elastība, izveidojot rezervi, kurai 
ir nosakāma maksimālā summa un ko 
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piešķirs reizi gadā, lai nodrošinātu politikas 
prioritātes, kuras Komisija būs noteikusi 
pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un 
Eiropas Parlamentu.

Or. fr

Grozījums Nr. 141
Konstantinos Poupakis

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, 
uzraudzības 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), it sevišķi 
mobilitātes shēmu īstenošanā. Programmai 
vajadzētu būt vienas pieturas aģentūrai 
mikrofinansējuma nodrošinātājām 
iestādēm, nodrošinot finansējumu 
mikrokredītiem, kapacitātes 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, it sevišķi ar kopēju 
noteikumu kopumu, kas cita starpā ietver 
vispārējus mērķus, darbību tipoloģiju, 
uzraudzības 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, vienlaikus 
nodrošinot procedūru pārredzamību. 
Turklāt aktīvāk būtu jāizmanto 
vienkāršotas izmaksu iespējas (vienreizēji 
maksājumi un vienotas likmes 
finansējums), it sevišķi mobilitātes shēmu 
īstenošanā. Programmai vajadzētu būt 
vienas pieturas aģentūrai mikrofinansējuma 
nodrošinātājām iestādēm, nodrošinot 
finansējumu mikrokredītiem, kapacitātes 
nostiprināšanai un tehniskajai palīdzībai. 
Visbeidzot, programmai būtu jānodrošina 
budžeta elastība, izveidojot rezervi, ko 
piešķirs reizi gadā, lai nodrošinātu politikas 
prioritātes.

Or. el
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Grozījums Nr. 142
Marian Harkin

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, 
uzraudzības 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), it sevišķi 
mobilitātes shēmu īstenošanā. 
Programmai vajadzētu būt vienas pieturas 
aģentūrai mikrofinansējuma 
nodrošinātājām iestādēm, nodrošinot 
finansējumu mikrokredītiem, kapacitātes 
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 ilgtspējīgu 
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, uzraudzības 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). Programmai 
vajadzētu būt Kopienas līmeņa vienas 
pieturas aģentūrai mikrofinansējuma 
nodrošinātājām iestādēm, nodrošinot 
finansējumu mikrokredītiem, kapacitātes 
nostiprināšanai un tehniskajai palīdzībai. 
Visbeidzot, programmai būtu jānodrošina 
budžeta elastība, izveidojot rezervi, ko 
piešķirs reizi gadā, lai nodrošinātu politikas 
prioritātes.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienībai būtu jānodrošina sev stabils 
analītiskais pamats, lai atbalstītu politikas 
veidošanu nodarbinātības un sociālajā 
jomā. Šāda pamatošanās uz pierādījumiem 
pievieno vērtību dalībvalstu pasākumiem, 
piešķirot tiem Savienības dimensiju un 
salīdzinājuma iespēju datu vākšanai un 
statistikas instrumentu, metožu un kopīgu 
rādītāju izveidei ar mērķi izstrādāt pilnu 
stāvokļa kopainu nodarbinātības, sociālās 
politikas un darba apstākļu jomā visā 
Savienībā un nodrošināt programmu un 
politikas produktivitātes un iedarbīguma 
augstvērtīgu novērtējumu.

(6) Savienībai būtu jānodrošina sev stabils 
analītiskais pamats, lai atbalstītu politikas 
veidošanu nodarbinātības un sociālajā 
jomā. Šāda pamatošanās uz pierādījumiem 
pievieno vērtību dalībvalstu pasākumiem, 
piešķirot tiem Savienības dimensiju un 
salīdzinājuma iespēju datu vākšanai un 
statistikas instrumentu, metožu un kopīgu 
rādītāju izveidei ar mērķi izstrādāt pilnu 
stāvokļa kopainu nodarbinātības, sociālās 
politikas un darba apstākļu jomā visā 
Savienībā un nodrošināt programmu un 
politikas produktivitātes un iedarbīguma 
augstvērtīgu novērtējumu, lai sasniegtu 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus.

Or. el

Grozījums Nr. 144
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienībai būtu jānodrošina sev stabils 
analītiskais pamats, lai atbalstītu politikas 
veidošanu nodarbinātības un sociālajā 
jomā. Šāda pamatošanās uz pierādījumiem 
pievieno vērtību dalībvalstu pasākumiem, 
piešķirot tiem Savienības dimensiju un 
salīdzinājuma iespēju datu vākšanai un 
statistikas instrumentu, metožu un kopīgu 
rādītāju izveidei ar mērķi izstrādāt pilnu 
stāvokļa kopainu nodarbinātības, sociālās 
politikas un darba apstākļu jomā visā 
Savienībā un nodrošināt programmu un 
politikas produktivitātes un iedarbīguma 
augstvērtīgu novērtējumu.

(6) Savienībai būtu jānodrošina sev stabils 
analītiskais pamats, it sevišķi, koncentrējot 
uzmanību uz krīzes radīto ietekmi, lai 
atbalstītu politikas veidošanu 
nodarbinātības un sociālajā jomā. Šāda 
pamatošanās uz pierādījumiem pievieno 
vērtību dalībvalstu pasākumiem, piešķirot 
tiem Savienības dimensiju un 
salīdzinājuma iespēju datu vākšanai un 
statistikas instrumentu, metožu un kopīgu 
rādītāju izveidei ar mērķi izstrādāt pilnu 
stāvokļa kopainu nodarbinātības, sociālās 
politikas un darba apstākļu jomā visā 
Savienībā un nodrošināt programmu un
politikas produktivitātes un iedarbīguma 
augstvērtīgu novērtējumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 145
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Savienībai ir unikālas iespējas 
nodrošināt Savienības platformu politikas 
apmaiņai un savstarpējai zināšanu apguvei 
starp dalībvalstīm nodarbinātības un 
sociālajā jomā. Zināšanas par citās valstīs 
īstenoto politiku un tās rezultātiem 
palielina politikas veidotājiem pieejamo 
variantu klāstu, veicina jaunas politikas 
attīstību un rosina valsts reformas.

(7) Savienībai ir unikālas iespējas 
nodrošināt Savienības platformu politikas 
apmaiņai un savstarpējai zināšanu apguvei 
starp dalībvalstīm ar neskaitāmu sociālo 
eksperimentu starpniecību, kas īstenoti 
vietējā, reģionālā vai valsts līmenī
nodarbinātības un sociālajā jomā (sociālā 
iekļaušana, nabadzība, veselība u.c.). 
Zināšanas par citās valstīs īstenoto politiku 
un tās rezultātiem palielina politikas 
veidotājiem pieejamo variantu klāstu, ļauj 
veicināt jaunas politikas attīstību un 
rosināt valsts reformas.

Or. fr

Grozījums Nr. 146
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Savienībai ir unikālas iespējas 
nodrošināt Savienības platformu politikas 
apmaiņai un savstarpējai zināšanu apguvei 
starp dalībvalstīm nodarbinātības un 
sociālajā jomā. Zināšanas par citās valstīs 
īstenoto politiku un tās rezultātiem 
palielina politikas veidotājiem pieejamo 
variantu klāstu, veicina jaunas politikas 
attīstību un rosina valsts reformas.

(7) Savienībai ir unikālas iespējas 
nodrošināt Savienības platformu politikas 
apmaiņai un savstarpējai zināšanu apguvei 
starp dalībvalstīm nodarbinātības, sociālās 
aizsardzības, sociālās integrācijas un
sociālās uzņēmējdarbības jomā. Zināšanas 
par citās valstīs īstenoto politiku un tās 
rezultātiem palielina politikas veidotājiem 
pieejamo variantu klāstu, veicina jaunas 
politikas attīstību un rosina valsts reformas.
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Or. de

Grozījums Nr. 147
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības sociālās politikas galvenā 
iezīme ir spēja nodrošināt to, lai Savienībā 
darbotos standartu minimums un pastāvīgi 
uzlabotos darba apstākļi. Savienībai ir 
jāizpilda svarīgs uzdevums, gan nodrošinot 
atbilstoši lietpratīga regulējuma principiem 
pielāgota tiesiskā regulējuma pieņemšanu 
jauniem darba organizācijas modeļiem un 
jauniem apdraudējumiem drošībai un 
veselības aizsardzībai darbā, gan finansējot 
pasākumus Savienības darba ņēmēju 
tiesību aizsardzības likumu izpildes 
uzlabošanai.

(8) Savienības sociālās politikas galvenā 
iezīme ir spēja nodrošināt to, lai Savienībā 
darbotos standartu minimums, ko 
noteikusi, piemēram, ESAO, SDO un 
Cilvēktiesību harta, un pastāvīgi uzlabotos 
darba apstākļi. Savienībai ir arī jāuzrauga 
šo standartu piemērošana visos 
uzņēmumos, kas atrodas Eiropas
teritorijā. Savienībai ir jāizpilda svarīgs 
uzdevums, gan nodrošinot atbilstoši 
lietpratīga regulējuma principiem pielāgota 
tiesiskā regulējuma pieņemšanu jauniem 
darba organizācijas modeļiem un jauniem 
apdraudējumiem drošībai un veselības 
aizsardzībai darbā, gan finansējot 
pasākumus Savienības darba ņēmēju 
tiesību aizsardzības likumu izpildes 
uzlabošanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 148
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības sociālās politikas galvenā 
iezīme ir spēja nodrošināt to, lai Savienībā 
darbotos standartu minimums un pastāvīgi 
uzlabotos darba apstākļi. Savienībai ir 
jāizpilda svarīgs uzdevums, gan nodrošinot 

(8) Savienības sociālās politikas galvenā 
iezīme ir spēja nodrošināt to, lai Savienībā 
darbotos pieņemamu standartu minimums 
un pastāvīgi uzlabotos darba apstākļi. 
Savienībai ir jāizpilda svarīgs uzdevums, 
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atbilstoši lietpratīga regulējuma principiem 
pielāgota tiesiskā regulējuma pieņemšanu 
jauniem darba organizācijas modeļiem un 
jauniem apdraudējumiem drošībai un 
veselības aizsardzībai darbā, gan finansējot 
pasākumus Savienības darba ņēmēju 
tiesību aizsardzības likumu izpildes 
uzlabošanai.

gan nodrošinot atbilstoši lietpratīga 
regulējuma principiem pielāgota tiesiskā 
regulējuma pieņemšanu jauniem darba 
organizācijas modeļiem un jauniem 
apdraudējumiem drošībai un veselības 
aizsardzībai darbā, gan finansējot 
pasākumus Savienības darba ņēmēju 
tiesību aizsardzības likumu izpildes 
uzlabošanai.

Or. el

Grozījums Nr. 149
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības sociālās politikas galvenā 
iezīme ir spēja nodrošināt to, lai Savienībā 
darbotos standartu minimums un pastāvīgi 
uzlabotos darba apstākļi. Savienībai ir 
jāizpilda svarīgs uzdevums, gan nodrošinot 
atbilstoši lietpratīga regulējuma
principiem pielāgota tiesiskā regulējuma 
pieņemšanu jauniem darba organizācijas 
modeļiem un jauniem apdraudējumiem 
drošībai un veselības aizsardzībai darbā, 
gan finansējot pasākumus Savienības darba 
ņēmēju tiesību aizsardzības likumu izpildes 
uzlabošanai.

(8) Savienības sociālās politikas galvenā 
iezīme ir spēja nodrošināt to, lai Savienībā 
darbotos standartu minimums un pastāvīgi 
uzlabotos darba apstākļi. Savienībai ir 
jāizpilda svarīgs uzdevums, gan nodrošinot 
atbilstoši labas nodarbinātības principiem 
pielāgota tiesiskā regulējuma pieņemšanu 
jauniem darba organizācijas modeļiem un 
jauniem apdraudējumiem drošībai un 
veselības aizsardzībai darbā, gan finansējot 
pasākumus SDO darba standartu, ANO 
un SDO programmas pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai un Savienības 
darba ņēmēju tiesību aizsardzības likumu 
izpildes uzlabošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dažādos līmeņos strādājošām
pilsoniskās sabiedrības organizācijām var
būt ievērojama nozīme programmas mērķu 
sasniegšanā, piedaloties politikas 
veidošanas procesos un veicinot sociālo 
inovāciju.

(9) Pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
tostarp sociālajiem partneriem, ir galvenā 
nozīme kvalitatīvas nodarbinātības 
veicināšanā un sociālās atstumtības un 
nabadzības izskaušanā, kā arī cīņā ar 
bezdarbu, un tām vajadzētu cieši 
iesaistīties visās darbībās, ko paredzēts 
veikt, lai sasniegtu programmā izvirzītos 
mērķus. Dažādos līmeņos strādājošām
pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
būtu maksimāli jāiesaistās programmas 
mērķu sasniegšanā. Tāpēc tās iesaistās 
jaunu politikas virzienu izstrādē, 
uzraudzībā, novērtēšanā, praktiskajā 
izmēģināšanā, izplatīšanā un savstarpējā 
zināšanu apguvē. Visos līmeņos būtu 
jāizveido kvalitatīvas partnerības. 
Partnerības princips būtu jāstiprina un 
jāpopularizē kā pamatprincips visās 
programmas sadaļās.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dažādos līmeņos strādājošām
pilsoniskās sabiedrības organizācijām var
būt ievērojama nozīme programmas 
mērķu sasniegšanā, piedaloties politikas 
veidošanas procesos un veicinot sociālo 
inovāciju.

(9) Sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām ir būtiska 
nozīme kvalitatīvas nodarbinātības 
veicināšanā un sociālās atstumtības un 
nabadzības izskaušanā, kā arī cīņā ar 
krīzi, un tām vajadzētu cieši iesaistīties 
visās darbībās, ko paredzēts veikt, lai 
sasniegtu programmā noteiktos mērķus. 
Tāpēc sociālajiem partneriem un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
būtu jāiesaistās jaunu politikas virzienu 
izstrādē, novērtēšanā, praktiskajā 
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izmēģināšanā un izplatīšanā. Visos 
politiskajos līmeņos būtu jāizveido 
kvalitatīvas partnerības. Partnerības 
princips būtu jāstiprina un jāpopularizē 
kā pamatprincips visās programmas 
sadaļās.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dažādos līmeņos strādājošām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām var 
būt ievērojama nozīme programmas mērķu 
sasniegšanā, piedaloties politikas 
veidošanas procesos un veicinot sociālo 
inovāciju.

(9) Dažādos līmeņos strādājošām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
sociālajiem partneriem var būt ievērojama 
nozīme programmas mērķu sasniegšanā, 
piedaloties politikas veidošanas procesos 
un veicinot sociālo inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Eiropas Savienība ir apņēmusies 
stiprināt globalizācijas sociālo dimensiju, 
starptautiskā mērogā popularizējot 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātību un 
darba standartus, vai nu tieši sadarbojoties 
ar trešām valstīm, vai netieši, sadarbojoties 
ar starptautiskām organizācijām. Tādēļ ir 
jāveido atbilstošas attiecības ar trešām 
valstīm, kuras nepiedalās programmā, lai 
palīdzētu tām sasniegt mērķus, ņemot vērā 

(10) Eiropas Savienība ir apņēmusies 
stiprināt globalizācijas sociālo dimensiju, 
pirmkārt, cenšoties ierobežot 
globalizācijas sociālās izmaksas saviem 
pilsoņiem un, otrkārt, starptautiskā 
mērogā popularizējot pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātību un darba standartus, vai nu 
tieši sadarbojoties ar trešām valstīm, vai 
netieši, sadarbojoties ar starptautiskām 
organizācijām. Tādēļ ir jāveido atbilstošas 
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visus attiecīgos nolīgumus starp šīm 
valstīm un Eiropas Savienību. Tas var 
ietvert šo valstu pārstāvju piedalīšanos 
pasākumos (piemēram, konferencēs, darba 
grupās un semināros), kas skar abpusējas 
intereses un notiek valstīs, kuras piedalās 
programmā. Turklāt būtu jāveido sadarbība 
ar attiecīgajām starptautiskajām 
organizācijām, jo īpaši ar Starptautisko 
Darba organizāciju (SDO), Eiropas Padomi 
un Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizāciju (ESAO), lai īstenotu 
programmu tādā veidā, kurā ir ņemta vērā 
šo organizāciju loma.

attiecības ar trešām valstīm, kuras 
nepiedalās programmā, lai palīdzētu tām 
sasniegt mērķus, ņemot vērā visus 
attiecīgos nolīgumus starp šīm valstīm un 
Eiropas Savienību. Tas var ietvert šo valstu 
pārstāvju piedalīšanos pasākumos 
(piemēram, konferencēs, darba grupās un 
semināros), kas skar abpusējas intereses un 
notiek valstīs, kuras piedalās programmā. 
Turklāt būtu jāveido sadarbība ar 
attiecīgajām starptautiskajām 
organizācijām, jo īpaši ar Starptautisko 
Darba organizāciju (SDO), Eiropas Padomi 
un Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizāciju (ESAO), lai īstenotu 
programmu tādā veidā, kurā ir ņemta vērā 
šo organizāciju loma.

Or. it

Grozījums Nr. 154
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Eiropas Savienība ir apņēmusies 
stiprināt globalizācijas sociālo dimensiju, 
starptautiskā mērogā popularizējot 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātību un 
darba standartus, vai nu tieši sadarbojoties 
ar trešām valstīm, vai netieši, sadarbojoties 
ar starptautiskām organizācijām. Tādēļ ir 
jāveido atbilstošas attiecības ar trešām 
valstīm, kuras nepiedalās programmā, lai 
palīdzētu tām sasniegt mērķus, ņemot vērā 
visus attiecīgos nolīgumus starp šīm 
valstīm un Eiropas Savienību. Tas var 
ietvert šo valstu pārstāvju piedalīšanos 
pasākumos (piemēram, konferencēs, darba 
grupās un semināros), kas skar abpusējas 
intereses un notiek valstīs, kuras piedalās 
programmā. Turklāt būtu jāveido sadarbība 

(10) Eiropas Savienība ir apņēmusies 
cīnīties pret sociālo dempingu un stiprināt 
globalizācijas sociālo dimensiju, 
starptautiskā mērogā popularizējot 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātību un 
darba standartus, vai nu tieši sadarbojoties 
ar trešām valstīm, vai netieši, sadarbojoties 
ar starptautiskām organizācijām. Tādēļ ir 
jāveido atbilstošas attiecības ar trešām 
valstīm, kuras nepiedalās programmā, lai 
palīdzētu tām sasniegt mērķus, ņemot vērā 
visus attiecīgos nolīgumus starp šīm 
valstīm un Eiropas Savienību. Tas var 
ietvert šo valstu pārstāvju piedalīšanos 
pasākumos (piemēram, konferencēs, darba 
grupās un semināros), kas skar abpusējas 
intereses un notiek valstīs, kuras piedalās 
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ar attiecīgajām starptautiskajām 
organizācijām, jo īpaši ar Starptautisko 
Darba organizāciju (SDO), Eiropas Padomi 
un Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizāciju (ESAO), lai īstenotu 
programmu tādā veidā, kurā ir ņemta vērā 
šo organizāciju loma.

programmā. Turklāt būtu jāveido sadarbība 
ar attiecīgajām starptautiskajām 
organizācijām, jo īpaši ar Starptautisko 
Darba organizāciju (SDO), Eiropas Padomi 
un Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizāciju (ESAO), lai īstenotu 
programmu tādā veidā, kurā ir ņemta vērā 
šo organizāciju loma.

Or. fr

Grozījums Nr. 155
Georges Bach

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saskaņā ar Līguma 45. un 46. pantu 
Regulā (ES) Nr. 492/2011 ir paredzēti 
noteikumi, lai panāktu darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos, nodrošinot ciešu sadarbību 
starp dalībvalstīm un ar Komisiju. EURES 
uzdevums ir uzlabot darba tirgus darbību, 
valsts un pārrobežu līmenī atvieglojot 
darba ņēmēju starptautisko ģeogrāfisko 
mobilitāti, nodrošinot pārredzamāku darba 
tirgu, nodrošinot darba piedāvājumu un 
darba pieteikumu noskaidrošanu un 
atbalstot pasākumus darbā pieņemšanas, 
konsultāciju un profesionālās orientācijas 
pakalpojumu jomā, un tādējādi dodot 
ieguldījumu stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanā.

(11) Saskaņā ar Līguma 45. un 46. pantu 
Regulā (ES) Nr. 492/2011 ir paredzēti 
noteikumi, lai panāktu darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos, nodrošinot ciešu sadarbību 
starp dalībvalstīm un ar Komisiju. EURES 
uzdevums ir uzlabot darba tirgus darbību, 
valsts un pārrobežu līmenī atvieglojot 
darba ņēmēju starptautisko ģeogrāfisko 
mobilitāti, nodrošinot pārredzamāku darba 
tirgu, nodrošinot darba piedāvājumu un 
darba pieteikumu noskaidrošanu un 
atbalstot pasākumus darbā pieņemšanas, 
konsultāciju un profesionālās orientācijas 
pakalpojumu jomā, un tādējādi dodot 
ieguldījumu stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanā. ES iniciatīvai „Tava 
pirmā EURES darbavieta” būtu 
jāatvieglina jauniešu piekļuve darba 
piedāvājumiem un darbam citā dalībvalstī 
un jāmudina darba devēji piedāvāt darba 
vietas mobiliem darba ņēmējiem, tādējādi 
veicinot jauniešu bezdarba augstā līmeņa 
samazināšanu.

Or. de
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Grozījums Nr. 156
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saskaņā ar Līguma 45. un 46. pantu 
Regulā (ES) Nr. 492/2011 ir paredzēti 
noteikumi, lai panāktu darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos, nodrošinot ciešu sadarbību 
starp dalībvalstīm un ar Komisiju. EURES 
uzdevums ir uzlabot darba tirgus darbību, 
valsts un pārrobežu līmenī atvieglojot 
darba ņēmēju starptautisko ģeogrāfisko 
mobilitāti, nodrošinot pārredzamāku darba 
tirgu, nodrošinot darba piedāvājumu un 
darba pieteikumu noskaidrošanu un 
atbalstot pasākumus darbā pieņemšanas, 
konsultāciju un profesionālās orientācijas 
pakalpojumu jomā, un tādējādi dodot 
ieguldījumu stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanā.

(11) Saskaņā ar Līguma 45. un 46. pantu 
Regulā (ES) Nr. 492/2011 ir paredzēti 
noteikumi, lai panāktu darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos, nodrošinot ciešu sadarbību 
starp dalībvalstīm un ar Komisiju. EURES 
uzdevums ir uzlabot darba tirgus darbību, 
valsts un pārrobežu līmenī atvieglojot 
darba ņēmēju starptautisko ģeogrāfisko 
mobilitāti, nodrošinot pārredzamāku darba 
tirgu un pārrobežu darba ņēmēju 
līdztiesību gan sociālajā, gan nodokļu 
ziņā, nodrošinot darba piedāvājumu un 
darba pieteikumu noskaidrošanu un 
atbalstot pasākumus darbā pieņemšanas, 
konsultāciju un profesionālās orientācijas 
pakalpojumu jomā, un tādējādi dodot 
ieguldījumu stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanā.

Or. fr

Grozījums Nr. 157
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) EURES darbības joma būtu 
jāpaplašina, lai izstrādātu un atbalstītu 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas 
Savienības līmenī ar mērķi aizpildīt brīvās 
darbvietas tajās vietās, kur ir atklāti 
trūkumi darba tirgū. Saskaņā ar Līguma 
47. pantu šāda shēma atvieglotu jaunāka 
gadagājuma darba ņēmēju mobilitāti.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 158
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) EURES darbības joma būtu 
jāpaplašina, lai izstrādātu un atbalstītu 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas 
Savienības līmenī ar mērķi aizpildīt brīvās 
darbvietas tajās vietās, kur ir atklāti 
trūkumi darba tirgū. Saskaņā ar Līguma 
47. pantu šāda shēma atvieglotu jaunāka 
gadagājuma darba ņēmēju mobilitāti.

(12) EURES darbības joma būtu 
jāpaplašina, lai izstrādātu un atbalstītu 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas 
Savienības līmenī ar mērķi aizpildīt brīvās 
darbvietas tajās vietās, kur ir atklāti 
trūkumi darba tirgū, un atbalstīt un 
palielināt EURES pārrobežu partnerību 
projektu skaitu. Saskaņā ar Līguma 
47. pantu šāda shēma atvieglotu jaunāka 
gadagājuma darba ņēmēju mobilitāti, 
neatstājot novārtā svarīgo atbalstu pirmās 
darbavietas pieejamībai — visbiežāk 
vietējā līmenī —, lai būtu iespējama 
mobilitāte nākotnē.

Or. fr

Grozījums Nr. 159
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Stratēģijā „Eiropa 2020” un jo īpaši 
7. pamatnostādnē pašnodarbinātība un 
uzņēmējdarbība ir atzītas par izšķiroši 
nozīmīgām gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes panākšanā9.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 160
Kinga Göncz

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 
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. Tā kā tie, kam mikrokredīti 
būtu visvairāk nepieciešami, parasti nav 
informēti par šādu Kopienas atbalstītu 
finansējumu, dalībvalstīs ir vajadzīga 
vispusīga un efektīva informācija par 
Eiropas progresa mikrofinansēšanas 
instrumenta piemērošanu.

Or. hu

Grozījums Nr. 161
Philippe Boulland

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 

(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 
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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.

jāpaplašina, lai palielinātu 
mikrofinansējuma pieplūdi, atvieglotu 
aizdevuma pieejamību 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 162
Heinz K. Becker

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 
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 atstumtiem cilvēkiem, 
kuri vēlas dibināt vai pilnveidot 
mikrouzņēmumus (arī kā pašnodarbinātie),
jo īpaši legālajā ekonomikā, bet kuriem 
nav pieejams kredīts. Tāpēc Eiropas 
Parlaments un Padome 2010. gadā 
vispirms izveidoja mikrofinansēšanas 
instrumentu.

Or. de
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Grozījums Nr. 163
Marian Harkin

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 
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 finansiāli 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Jānodrošina atbilstīgas konsultāciju 
un apmācības programmas, kuras 
pastāvīgi jāatjaunina un jāpublisko 
centrālajās informācijas platformās.

Or. de

Grozījums Nr. 165
Kinga Göncz
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Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
„Eiropas iniciatīva mikrokredīta 
attīstībai”10, lai palielinātu 
mikrofinansējuma pieejamību Savienības 
jaunajā mikrofinansēšanas tirgū, ir 
jāpalielina mikrofinansējuma nodrošinātāju 
iestāžu kapacitāte, un jo īpaši to 
mikrofinansējuma nodrošinātāju 
kapacitāte, kuri nav bankas.

(15) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
„Eiropas iniciatīva mikrokredīta 
attīstībai”10, lai palielinātu 
mikrofinansējuma pieejamību Savienības 
jaunajā mikrofinansēšanas tirgū, ir 
jāpalielina mikrofinansējuma nodrošinātāju 
iestāžu kapacitāte, un jo īpaši to 
mikrofinansējuma nodrošinātāju 
kapacitāte, kuri nav bankas. Ir jācenšas 
nodrošināt, ka budžeta apropriāciju gada 
summa, ko palielina atkārtoti ieguldītais 
kapitāls, kuru piešķir Eiropas progresa 
mikrofinansēšanas instrumentam, vismaz 
atbilst to apropriāciju gada summai, kas 
piešķirtas laikposmā no 2010. gada 
1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

Or. hu

Grozījums Nr. 166
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
„Eiropas iniciatīva mikrokredīta 
attīstībai”10, lai palielinātu 
mikrofinansējuma pieejamību Savienības 
jaunajā mikrofinansēšanas tirgū, ir 
jāpalielina mikrofinansējuma nodrošinātāju 
iestāžu kapacitāte, un jo īpaši to 
mikrofinansējuma nodrošinātāju 
kapacitāte, kuri nav bankas.

(15) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
„Eiropas iniciatīva mikrokredīta 
attīstībai”10, lai palielinātu 
mikrofinansējuma pieejamību Savienības 
jaunajā mikrofinansēšanas tirgū, ir 
jāpalielina mikrofinansējuma nodrošinātāju 
iestāžu kapacitāte, un jo īpaši to 
mikrofinansējuma nodrošinātāju 
kapacitāte, kuri nav bankas, bet ir oficiāli 
atzīti par kredītiestādi.

Or. fr
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Grozījums Nr. 167
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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 iniciatīvu11.

(16) Sociālā ekonomika ir Eiropas sociālo 
modeļu stūrakmens. Tā var darboties kā 
sociālās attīstības dzinējspēks, piedāvājot 
inovatīvus risinājumus un tādējādi dodot 
vērtīgu ieguldījumu, lai veicinātu 
iekļaujošus darba tirgus un sociālos 
pakalpojumus, kas būtu pieejami 
ikvienam. Programmai ir jāuzlabo sociālās 
ekonomikas organizāciju piekļuve 
finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Mara Bizzotto

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 iniciatīvu11.

(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 iniciatīvu11. Tajā 
pašā laikā, ņemot vērā nopietno 
ekonomikas krīzi, kas skārusi Savienību, 
ir jāatzīst, ka ES ekonomikas atgūšanās 
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nevar būt atkarīga tikai no sociālo 
uzņēmumu veicināšanas un ka ir 
jāveicina atbalsts arī tradicionālajiem 
uzņēmumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 169
Philippe Boulland

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 iniciatīvu11.

(16) Sociālie uzņēmumi ir Eiropas uz 
plurālismu balstītās sociālās tirgus 
ekonomikas stūrakmens, un tiem ir svarīga 
nozīme labākas sociālās konverģences 
nodrošināšanā Eiropā. 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 iniciatīvu11.

Or. fr

Grozījums Nr. 170
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai lietderīgi izmantotu starptautisko 
finanšu iestāžu, un jo īpaši Eiropas 
Investīciju bankas grupas, pieredzi, ar 
mikrofinansēšanu un sociālo 
uzņēmējdarbību saistīti pasākumi 

(17) Lai lietderīgi izmantotu starptautisko 
finanšu iestāžu, un jo īpaši Eiropas 
Investīciju bankas grupas, pieredzi, ar 
mikrofinansēšanu un sociālo ekonomiku
saistīti pasākumi Komisijai būtu jāīsteno 
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Komisijai būtu jāīsteno netieši, saskaņā ar 
Finanšu regulu budžeta izpildes 
uzdevumus uzticot finanšu iestādēm. 
Eiropas Savienības līdzekļu izmantošana 
koncentrē starptautisko finanšu iestāžu un 
citu ieguldītāju līdzekļus, apvieno pieejas 
un tādējādi uzlabo piekļuvi finansējumam 
mikrouzņēmumiem, tostarp 
pašnodarbinātajiem, un sociālajiem
uzņēmumiem. Šādā veidā Savienības 
ieguldījums atbalsta jaunā sociālās 
uzņēmējdarbības sektora un 
mikrofinansēšanas tirgus attīstību 
Savienībā un veicina pārrobežu darbības.

netieši, saskaņā ar Finanšu regulu budžeta 
izpildes uzdevumus uzticot finanšu 
iestādēm. Eiropas Savienības līdzekļu 
izmantošana koncentrē finanšu iestāžu un 
citu ieguldītāju līdzekļus, apvieno pieejas 
un tādējādi uzlabo piekļuvi finansējumam 
mikrouzņēmumiem, tostarp 
pašnodarbinātajiem, un sociālās 
ekonomikas organizācijām. Šādā veidā 
Savienības ieguldījums atbalsta sociālās 
ekonomikas un mikrofinansēšanas tirgus 
attīstību Savienībā un veicina pārrobežu 
darbības. Savienības pasākumiem būtu 
jāpapildina finanšu instrumenti, ko 
dalībvalstis izmanto mikrofinansēšanai un 
sociālajai ekonomikai. Iestādēm, kam 
uzticēta šo pasākumu īstenošana, būtu 
jānodrošina pievienotā vērtība un 
jānovērš dublēšanās no Savienības 
līdzekļiem piešķirtā finansējuma jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai lietderīgi izmantotu starptautisko 
finanšu iestāžu, un jo īpaši Eiropas 
Investīciju bankas grupas, pieredzi, ar 
mikrofinansēšanu un sociālo 
uzņēmējdarbību saistīti pasākumi 
Komisijai būtu jāīsteno netieši, saskaņā ar 
Finanšu regulu budžeta izpildes 
uzdevumus uzticot finanšu iestādēm. 
Eiropas Savienības līdzekļu izmantošana 
koncentrē starptautisko finanšu iestāžu un 
citu ieguldītāju līdzekļus, apvieno pieejas 
un tādējādi uzlabo piekļuvi finansējumam 
mikrouzņēmumiem, tostarp 
pašnodarbinātajiem, un sociālajiem 
uzņēmumiem. Šādā veidā Savienības 

(17) Lai lietderīgi izmantotu starptautisko 
finanšu iestāžu, un jo īpaši Eiropas 
Investīciju bankas grupas, pieredzi, ar 
mikrofinansēšanu un sociālo 
uzņēmējdarbību saistīti pasākumi 
Komisijai būtu jāīsteno netieši, saskaņā ar 
Finanšu regulu budžeta izpildes 
uzdevumus uzticot finanšu iestādēm. 
Eiropas Savienības līdzekļu izmantošana 
koncentrē finanšu iestāžu un citu 
ieguldītāju līdzekļus, apvieno pieejas un 
tādējādi uzlabo piekļuvi finansējumam 
mikrouzņēmumiem, tostarp 
pašnodarbinātajiem, un sociālajiem 
uzņēmumiem. Šādā veidā Savienības 
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ieguldījums atbalsta jaunā sociālās 
uzņēmējdarbības sektora un 
mikrofinansēšanas tirgus attīstību 
Savienībā un veicina pārrobežu darbības.

ieguldījums atbalsta jaunā sociālās 
uzņēmējdarbības sektora un 
mikrofinansēšanas tirgus attīstību 
Savienībā un veicina pārrobežu darbības.
Savienības pasākumiem būtu jāpapildina 
finanšu instrumenti, ko dalībvalstis 
izmanto mikrofinansēšanai un sociālajai 
uzņēmējdarbībai. Iestādēm, kam uzticēta 
šo pasākumu īstenošana, būtu 
jānodrošina pievienotā vērtība un 
jānovērš dublēšanās no Savienības 
līdzekļiem piešķirtā finansējuma jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai lietderīgi izmantotu starptautisko 
finanšu iestāžu, un jo īpaši Eiropas 
Investīciju bankas grupas, pieredzi, ar 
mikrofinansēšanu un sociālo 
uzņēmējdarbību saistīti pasākumi 
Komisijai būtu jāīsteno netieši, saskaņā ar 
Finanšu regulu budžeta izpildes 
uzdevumus uzticot finanšu iestādēm. 
Eiropas Savienības līdzekļu izmantošana 
koncentrē starptautisko finanšu iestāžu un 
citu ieguldītāju līdzekļus, apvieno pieejas 
un tādējādi uzlabo piekļuvi finansējumam 
mikrouzņēmumiem, tostarp 
pašnodarbinātajiem, un sociālajiem
uzņēmumiem. Šādā veidā Savienības 
ieguldījums atbalsta jaunā sociālās 
uzņēmējdarbības sektora un 
mikrofinansēšanas tirgus attīstību 
Savienībā un veicina pārrobežu darbības.

(17) Lai lietderīgi izmantotu starptautisko 
finanšu iestāžu, un jo īpaši Eiropas 
Investīciju bankas grupas, pieredzi, ar 
mikrofinansēšanu un sociālo 
uzņēmējdarbību saistīti pasākumi 
Komisijai būtu jāīsteno netieši, saskaņā ar 
Finanšu regulu budžeta izpildes 
uzdevumus uzticot finanšu iestādēm. 
Eiropas Savienības līdzekļu izmantošana 
koncentrē starptautisko finanšu iestāžu un 
citu ieguldītāju līdzekļus, apvieno pieejas 
un tādējādi uzlabo piekļuvi finansējumam 
un mikrofinansējuma pieejamību 
konkrētām riska grupām un gados 
jauniem cilvēkiem. Turklāt tā atbalsta 
uzņēmējdarbības, sociālās ekonomikas un 
to mikrouzņēmumu attīstību, kuriem nav 
kredītspējas vai tā ir nepietiekama un 
kuriem nav kapitāla resursu vai tie ir 
nepietiekami, un kuri tādēļ nevar piekļūt 
kredītiem. Šādā veidā Savienības 
ieguldījums atbalsta jaunā sociālās 
uzņēmējdarbības sektora un 
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mikrofinansēšanas tirgus attīstību 
Savienībā un veicina pārrobežu darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai lietderīgi izmantotu starptautisko 
finanšu iestāžu, un jo īpaši Eiropas 
Investīciju bankas grupas, pieredzi, ar 
mikrofinansēšanu un sociālo 
uzņēmējdarbību saistīti pasākumi 
Komisijai būtu jāīsteno netieši, saskaņā ar 
Finanšu regulu budžeta izpildes 
uzdevumus uzticot finanšu iestādēm. 
Eiropas Savienības līdzekļu izmantošana 
koncentrē starptautisko finanšu iestāžu un 
citu ieguldītāju līdzekļus, apvieno pieejas 
un tādējādi uzlabo piekļuvi finansējumam 
mikrouzņēmumiem, tostarp 
pašnodarbinātajiem, un sociālajiem 
uzņēmumiem. Šādā veidā Savienības 
ieguldījums atbalsta jaunā sociālās 
uzņēmējdarbības sektora un 
mikrofinansēšanas tirgus attīstību 
Savienībā un veicina pārrobežu darbības.

(17) Lai lietderīgi izmantotu starptautisko 
finanšu iestāžu, un jo īpaši Eiropas 
Investīciju bankas grupas, pieredzi, ar 
mikrofinansēšanu un sociālo 
uzņēmējdarbību saistīti pasākumi 
Komisijai būtu jāīsteno netieši, saskaņā ar 
Finanšu regulu budžeta izpildes 
uzdevumus uzticot finanšu iestādēm. 
Eiropas Savienības līdzekļu izmantošana 
koncentrē starptautisko finanšu iestāžu un 
citu ieguldītāju līdzekļus, izveido sinerģiju 
starp dalībvalstu un Kopienas darbībām, 
apvieno pieejas un tādējādi uzlabo piekļuvi 
finansējumam mikrouzņēmumiem, tostarp 
pašnodarbinātajiem, un sociālajiem 
uzņēmumiem. Šādā veidā Savienības 
ieguldījums atbalsta jaunā sociālās 
uzņēmējdarbības sektora un 
mikrofinansēšanas tirgus attīstību 
Savienībā un veicina pārrobežu darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Kinga Göncz

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

(17a) Komisija pārskatīs noteikumus, kas 
reglamentē tādu tiešsaistes platformu 
pārrobežu darbību, kuras specializējas 
mikrokreditēšanā, lai likvidētu 
ierobežojumus mikrouzņēmumu 
finansēšanai ES iekšējā tirgū.

Or. hu

Grozījums Nr. 175
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Saskaņā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” programmai būtu jārisina 
jauniešu bezdarba problēma. Neraugoties 
uz dažām pozitīvām liecībām par 
atgūšanos, kuras bija vērojamas 
2009. gadā, nodarbinātības izaugsme bija 
pārāk nebūtiska, lai stabili samazinātu 
augsto bezdarba rādītāju. Vidējie 
bezdarba posmi ir kļuvuši ilgāki, un 
jauniešu bezdarba rādītāji daudzās 
dalībvalstīs ir palielinājušies, pārsniedzot 
40 % dažās no tām. Lai gan situācija 
Eiropas valstīs būtiski atšķiras, vidējais 
jauniešu bezdarba rādītājs ES ir vairāk kā 
divas reizes augstāks par pieaugušo 
bezdarba rādītāju. Turklāt pastāv būtiskas 
reģionālās atšķirības. Jauniešu bezdarbs 
pieaug — it sevišķi lauku apgabalos. 
Tāpēc jauniešiem, kas vēl nav sasnieguši 
25 gadu vecumu, būtu jānodrošina 
nākotne un iespēja piedalīties Eiropas 
sabiedrības un ekonomikas attīstībā, kas 
krīzes apstākļos ir īpaši svarīgi.

Or. en
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Grozījums Nr. 176
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Jauniešu bezdarba un gados jaunu 
darba ņēmēju nestabilitātes novēršana ne 
tikai samazinātu sociālās izmaksas, bet arī 
veicinātu sociālo iekļaušanu. Tāpēc 
programmā īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš jauniešu nodarbinātībai, ieviešot 
jauniešu iniciatīvas sadaļu, kuras mērķis 
būtu uzlabot gados jaunu cilvēku pāreju 
no izglītības uz pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātību un darba apstākļiem, kā 
arī samazināt priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Mikrofinansēšanas instrumentam 
vajadzētu būt ilgtermiņa ietekmei, 
sasniegt potenciālos atbalsta saņēmējus 
un veicināt gan ekonomikas, gan vietējās 
attīstības politikas virzienus. Darbības, 
kas saistītas ar mikrofinansējumu un 
sociālo uzņēmējdarbību, būtu jāpapildina 
ar darbaudzināšanas un apmācību 
programmām, lai pēc iespējas palielinātu 
darboties spējīgu mikrouzņēmumu 
izveides iespējas. Tādēļ šiem pasākumiem 
ir jāparedz konkrēta budžeta daļa.
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Or. en

Grozījums Nr. 178
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Komisijai un dalībvalstīm attiecībā 
uz apmācībām un nodarbinātību būtu 
jāpiemēro uz tiesībām pamatotu pieeju. 
Nedrīkst apdraudēt gados jaunu cilvēku 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātības 
kvalitatīvo aspektu, tostarp atalgojumu 
par stažēšanos un praksi, un īstenoto 
centienu pamatā vajadzētu būt darba 
pamatstandartiem un citiem standartiem, 
kas attiecas uz darba kvalitāti, piemēram, 
darba laikam, algām, sociālajam 
nodrošinājumam un arodveselībai, kā arī 
darba drošībai.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
17.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17c) Programmas darbībām būtu 
jāpalīdz dalībvalstīm noteikt efektīvus 
stimulus, piemēram, nodarbinātības 
subsīdijas vai apdrošināšanas iemaksas 
gados jauniem cilvēkiem, kas garantētu 
pienācīgas kvalitātes dzīves un darba 
apstākļus. Šādiem stimuliem būtu 
jāmudina publiskā un privātā sektora 
darba devēji pieņemt darbā un apmācīt 
gados jaunus cilvēkus, ieguldīt gan 
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kvalitatīvu darbvietu radīšanā gados 
jauniem cilvēkiem, gan pastāvīgās 
apmācībās un viņu prasmju pilnveidošanā 
nodarbinātības laikā, kā arī atbalstīt 
jauniešu uzņēmējdarbību. Programmai 
būtu arī jāuzsver mazo uzņēmumu īpašais 
uzdevums un nozīme saistībā ar 
apmācībām, īpašām zināšanām un 
tradicionālo zinātību, kā arī jānodrošina, 
ka gados jauni cilvēki var piekļūt 
mikrofinansējumam. Programmai būtu 
jāsekmē labākās prakses apmaiņa starp 
dalībvalstīm visās šajās jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
17.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17d) Programmas darbībām būtu 
jāpalīdz dalībvalstīm un darba tirgus 
dalībniekiem īstenot Jaunatnes garantijas 
sistēmu, nodrošinot, ka gados jauni 
cilvēki ir vai nu nodarbināti, vai mācās, 
vai piedalās pārkvalifikācijas pasākumos 
četru mēnešu laikā pēc skolas atstāšanas, 
it sevišķi tiem, kas izglītību un mācības 
pamet priekšlaicīgi, un citiem 
neaizsargātiem jauniešiem. Programmai 
būtu jāsekmē labākās prakses apmaiņa 
starp dalībvalstīm šajā jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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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. pantu
programma nodrošina, ka tās prioritāšu 
īstenošana veicina sieviešu un vīriešu 
līdztiesību. Novērtējumi ir parādījuši, ka 
dzimumu aspektu ir svarīgi ņemt vērā 
visās programmas dimensijās, vienlaikus 
nodrošinot konkrētus pasākumus 
dzimumu līdztiesības veicināšanai. Lai 
spriestu par to, kādā veidā programmas 
darbības risina dzimumu līdztiesības 
jautājumus, būtu jāveic regulāra uzraudzība 
un novērtēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Philippe Boulland

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 līdztiesība un 
diskriminācijas aizliegums. Lai spriestu par 
to, kādā veidā programmas darbības risina 
dzimumu līdztiesības un diskriminācijas 
aizlieguma jautājumus, Komisijai tieši vai 
netieši būtu jāveic regulāra uzraudzība un 
novērtēšana.

Or. fr

Grozījums Nr. 183
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

(18a) Saskaņā ar Līguma 10. pantu 
programmai būtu jānodrošina, ka tās 
prioritāšu īstenošana veicina tādas 
diskriminācijas apkarošanu, kas pamatota 
uz dzimumu, rasi vai etnisko izcelsmi, 
reliģisko piederību vai ticību, invaliditāti, 
vecumu vai seksuālo orientāciju, un 
izpilda saistības saskaņā ar ANO 
Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām cita starpā attiecībā uz izglītību, 
darbu un nodarbinātību, kā arī 
pieejamību. Programmai būtu jāveicina 
ES stratēģijas, ar ko īsteno šos principus. 
Lai noteiktu to, kādā veidā programmas 
darbības risina diskriminācijas 
aizlieguma jautājumus, būtu jāveic 
regulāra uzraudzība un novērtēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Saskaņā ar Līguma 3. pantu un ES 
Pamattiesību hartas 24. pantu programma 
nodrošina bērnu tiesību aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar Līguma 9. pantu 
programmai būtu jānodrošina, ka 
Savienības politikas un darbības noteikšanā 
un īstenošanā tiek ņemtas vērā prasības, 
kas saistītas ar augsta nodarbinātības 
līmeņa veicināšanu, atbilstīgas sociālās 
aizsardzības nodrošināšanu un ar cīņu pret 
sociālo atstumtību.

(19) Saskaņā ar Līguma 9. pantu 
programmai būtu jānodrošina, ka 
Savienības politikas un darbības noteikšanā 
un īstenošanā tiek ņemtas vērā prasības, 
kas saistītas ar augsta nodarbinātības 
līmeņa veicināšanu, atbilstīgas sociālās 
aizsardzības nodrošināšanu, ņemot vērā 
valstu tradīcijas, un ar cīņu pret sociālo 
atstumtību.

Or. it

Grozījums Nr. 186
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar Līguma 9. pantu 
programmai būtu jānodrošina, ka 
Savienības politikas un darbības noteikšanā 
un īstenošanā tiek ņemtas vērā prasības, 
kas saistītas ar augsta nodarbinātības 
līmeņa veicināšanu, atbilstīgas sociālās 
aizsardzības nodrošināšanu un ar cīņu pret 
sociālo atstumtību.

(19) Saskaņā ar Līguma 9. pantu 
programmai būtu jānodrošina, ka 
Savienības politikas un darbības noteikšanā 
un īstenošanā tiek ņemtas vērā prasības, 
kas saistītas ar augsta un ilgtspējīga 
nodarbinātības līmeņa veicināšanu, 
atbilstīgas sociālās aizsardzības 
nodrošināšanu un ar cīņu pret sociālo 
atstumtību.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Programma būtu jāīsteno tā, lai 
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tiktu veicināta katras dalībvalsts 
kompetentās iestādes vai kompetento 
iestāžu līdzdalība tās mērķu sasniegšanā. 

Or. en

Grozījums Nr. 188
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā dalībvalstu līmenī šīs regulas 
mērķus nevar sasniegt pietiekamā mērā un 
tā kā, ņemot vērā to pamatojumu un 
apmēru, tos var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu.
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(21) Tā kā dalībvalstu līmenī šīs regulas 
mērķus nevar sasniegt pietiekamā mērā un 
tā kā, ņemot vērā to pamatojumu un 
apmēru, tos var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu, 
jo īpaši pārvirzot katrā dalībvalstī 
neizlietotos Kohēzijas fonda līdzekļus.
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 189
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Lai programmas darbības laikā 
varētu atbilstīgi reaģēt uz jaunajām 
vajadzībām un attiecīgajām politikas 
prioritātēm, pilnvaras pieņemt tiesību 
aktus par ikgada līdzekļu piešķiršanu 
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programmas sadaļām, izmantojot piecu 
procentu rezervi, un atsevišķām šo sadaļu 
iedaļām būtu jādeleģē Komisijai saskaņā 
ar LESD 290. pantu. Īpaši svarīgi ir, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
atbilstīgi apspriestos — arī ekspertu un 
sociālo partneru līmenī. Sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos tiesību aktus, 
Komisijai būtu jānodrošina vienlaicīga, 
savlaicīga un atbilstīga attiecīgo 
dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. de

Grozījums Nr. 190
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Lai programmas darbības laikā 
varētu atbilstīgi reaģēt uz jaunajām 
vajadzībām un attiecīgajām politikas 
prioritātēm, pilnvaras pieņemt tiesību 
aktus par līdzekļu piešķiršanu atsevišķām 
iedaļām programmas sadaļās un 
pilnvaras pieņemt daudzgadu darba 
plānus būtu jādeleģē Komisijai saskaņā ar 
LESD 290. pantu. Īpaši svarīgi ir, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
atbilstīgi apspriestos — arī ekspertu 
līmenī. Sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos tiesību aktus, Komisijai būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric
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Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus darbību īstenošanai 
programmas sadaļā EURES un 
mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļā, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 192
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Programmas īstenošanā, uzraudzībā 
un novērtēšanā Komisijai būtu jāsaņem 
konsultācijas no stratēģiskās 
konsultatīvās padomes, kuru vada 
Komisija un kuru veido dalībvalstu un 
citu iesaistīto valstu pārstāvji un tādu 
Savienības līmenī dibinātu arodbiedrību, 
darba devēju organizāciju, pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju un finanšu 
iestāžu pārstāvji, kas tieši vai netieši ir 
iesaistītas programmas pasākumu 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
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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 
Sociālās attīstības, solidaritātes, 
nodarbinātības un sociālās inovācijas 
programmu (turpmāk — programma), 
kuras mērķis ir veicināt stratēģijas 
„Eiropa 2020”, tās galveno mērķu, 
pamatiniciatīvu, integrēto pamatnostādņu 
un iniciatīvas „Jauniešu iespējas” 
īstenošanu, sniedzot finansiālu atbalstu 
Eiropas Savienības mērķiem, lai veicinātu 
augstu kvalitatīvas nodarbinātības līmeni, 
nodrošinātu atbilstīgu un pienācīgas 
kvalitātes sociālo aizsardzību, novērstu 
sociālo atstumtību un nabadzību, kā arī 
uzlabotu darba apstākļus un uzlabotu 
gados jaunu cilvēku nodarbinātības un 
izglītības situāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Philippe Boulland

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 
Nodarbinātības, sociālās attīstības un 
sociālās inovācijas programmu 
(turpmāk — programma), kuras mērķis ir 
veicināt uzlabojumus ar inovatīvu darbību 
starpniecību un 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.
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Or. fr

Grozījums Nr. 195
Mara Bizzotto

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 un integrēto 
pamatnostādņu īstenošanu, sniedzot 
finansiālu atbalstu Eiropas Savienības 
mērķiem, lai veicinātu augstu 
nodarbinātības līmeni, nodrošinātu 
atbilstīgu sociālo aizsardzību, ņemot vērā 
valstu tradīcijas, novērstu sociālo 
atstumtību un nabadzību, kā arī uzlabotu 
darba apstākļus.

Or. it

Grozījums Nr. 196
Marian Harkin

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 

1. Ar šo regulu izveido Eiropas Savienības 
Sociālās attīstības 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 
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sociālo atstumtību un nabadzību, kā arī 
uzlabotu darba apstākļus.

sociālo atstumtību un nabadzību, kā arī 
uzlabotu darba apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „sociālais uzņēmums” ir uzņēmums, 
kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes 
radīšana, nevis peļņas nodrošināšana 
īpašniekiem un partneriem. Tas darbojas 
tirgū, ražojot preces un sniedzot
pakalpojumus saimnieciskā un inovatīvā 
veidā, kā arī izmanto peļņu galvenokārt 
sociālo mērķu sasniegšanai. To pārvalda 
atbildīgi un pārredzami, it sevišķi, iesaistot 
darbiniekus, klientus un ieinteresētās 
personas, kuras skar uzņēmuma
saimnieciskā darbība;

a) „sociālā ekonomika” ir saimnieciskās 
darbības nozare, kas ražo preces un sniedz 
pakalpojumus un ko veido tādu 
organizāciju kopums, kuras nav ne valsts 
sektora, ne peļņu gūstoša privātā sektora 
pārstāvji. Šīs organizācijas ir pakļautas 
demokrātiskai kontrolei, ko īsteno to 
dalībnieki, tās apvieno dalībnieku un 
lietotāju intereses un/vai vispārējas 
nozīmes intereses, kā arī izmanto peļņu no 
savas saimnieciskās darbības, lai sekmētu 
ilgtspējīgas attīstības un sociālo mērķu
sasniegšanu, sniegtu pakalpojumus, kuri 
vajadzīgi to dalībniekiem vai sabiedrībai 
kopumā, ietverot brīvprātīgas bezpeļņas 
organizācijas, kas mājsaimniecībām 
nodrošina tirgū nepieejamus 
pakalpojumus. Sociālās ekonomikas 
organizācijas (piemēram, kooperatīvus, 
savstarpējas sabiedrības un apvienības)
pārvalda atbildīgi un pārredzami, it sevišķi, 
iesaistot darbiniekus, klientus un 
ieinteresētās personas, kuras skar to 
darbības;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Jutta Steinruck
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „sociālais uzņēmums” ir uzņēmums,
kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes 
radīšana, nevis peļņas nodrošināšana
īpašniekiem un partneriem. Tas darbojas 
tirgū, ražojot preces un sniedzot
pakalpojumus saimnieciskā un inovatīvā 
veidā, kā arī izmanto peļņu galvenokārt 
sociālo mērķu sasniegšanai. To pārvalda 
atbildīgi un pārredzami, it sevišķi, iesaistot 
darbiniekus, klientus un ieinteresētās 
personas, kuras skar uzņēmuma 
saimnieciskā darbība;

a) „sociālais uzņēmums” ir uzņēmums,
kurš nav iekļauts Direktīvas 2004/39/EK 
4. panta 1. punkta 14. apakšpunktā 
noteiktajā regulētajā tirgū, kura gada 
apgrozījums nepārsniedz 
EUR 50 miljonus vai kura gada bilances 
kopsumma nepārsniedz EUR 43 miljonus, 
kā arī kurš pats par sevi nav kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmums un:

i) kura galvenais mērķis saskaņā ar 
statūtiem vai citu dibināšanas dokumentu, 
ar ko uzņēmums ir izveidots, ir izmērāma, 
pozitīva sociālā ietekme, nevis peļņas
nodrošināšana īpašniekiem, dalībniekiem
un partneriem, ja:

– uzņēmums nodrošina inovatīvus 
pakalpojumus vai preces, kam ir augsta 
sociālā atdeve, un/vai
– uzņēmums izmanto preču vai 
pakalpojumu nodrošināšanas inovatīvu 
metodi, kura ietver sociālu mērķi;
ii) kurš savu peļņu pirmām kārtām 
atkārtoti iegulda, lai sasniegtu savu 
galveno mērķi, un kurš ir piemērojis 
iepriekš noteiktas procedūras un 
noteikumus attiecībā uz gadījumiem, kad 
peļņa tiek sadalīta partneriem un 
īpašniekiem, lai nodrošinātu, ka peļņas 
sadale neapdraud galveno mērķi;
iii) kuru pārvalda atbildīgi, pārredzami un 
demokrātiski, it sevišķi, iesaistot 
darbiniekus, klientus un/vai ieinteresētās 
personas, kuras skar uzņēmuma 
saimnieciskās darbības;

Or. en
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Grozījums Nr. 199
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „sociālais uzņēmums” ir uzņēmums, 
kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes 
radīšana, nevis peļņas nodrošināšana 
īpašniekiem un partneriem. Tas darbojas 
tirgū, ražojot preces un sniedzot 
pakalpojumus saimnieciskā un inovatīvā 
veidā, kā arī izmanto peļņu galvenokārt 
sociālo mērķu sasniegšanai. To pārvalda 
atbildīgi un pārredzami, it sevišķi, iesaistot 
darbiniekus, klientus un ieinteresētās 
personas, kuras skar uzņēmuma 
saimnieciskā darbība;

a) „sociālais uzņēmums” ir sociālās 
ekonomikas dalībnieks, kura galvenais 
mērķis ir sociālo mērķu sasniegšana, 
nevis peļņas nodrošināšana tā īpašniekiem, 
dalībniekiem un akcionāriem. Tas 
darbojas tirgū, ražojot preces un sniedzot 
pakalpojumus saimnieciskā un inovatīvā 
veidā, kā arī atkārtoti iegulda peļņu 
galvenokārt savu sociālo mērķu 
sasniegšanai. To pārvalda atbildīgi un 
pārredzami, it sevišķi, iesaistot 
darbiniekus, klientus un ieinteresētās 
personas, kuras skar uzņēmuma darbība;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Heinz K. Becker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “sociālais uzņēmums” ir uzņēmums, 
kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes 
radīšana, nevis peļņas nodrošināšana 
īpašniekiem un partneriem. Tas darbojas
tirgū, ražojot preces un sniedzot 
pakalpojumus saimnieciskā un inovatīvā 
veidā, kā arī izmanto peļņu galvenokārt 
sociālo mērķu sasniegšanai. To pārvalda 
atbildīgi un pārredzami, it sevišķi, iesaistot 
darbiniekus, klientus un ieinteresētās 
personas, kuras skar uzņēmuma 
saimnieciskā darbība;

a) „sociālais uzņēmums” ir uzņēmums, 
kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes 
radīšana, nevis tikai peļņas nodrošināšana 
īpašniekiem un partneriem, vai kurš, 
ražojot sociālas preces un sniedzot 
sociālus pakalpojumus saimnieciskā, 
ienesīgā un inovatīvā veidā, peļņu 
galvenokārt iegulda atkārtoti. To pārvalda 
atbildīgi un pārredzami, it sevišķi, kopēju 
lēmumu pieņemšanā iesaistot darbiniekus, 
klientus un ieinteresētās personas, kuras 
skar uzņēmuma saimnieciskā darbība;

Or. de
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Grozījums Nr. 201
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „sociālais uzņēmums” ir uzņēmums, 
kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes 
radīšana, nevis peļņas nodrošināšana 
īpašniekiem un partneriem. Tas darbojas 
tirgū, ražojot preces un sniedzot 
pakalpojumus saimnieciskā un inovatīvā 
veidā, kā arī izmanto peļņu galvenokārt 
sociālo mērķu sasniegšanai. To pārvalda 
atbildīgi un pārredzami, it sevišķi, iesaistot 
darbiniekus, klientus un ieinteresētās 
personas, kuras skar uzņēmuma 
saimnieciskā darbība;

a) „sociālais uzņēmums” ir sociāli apzinīgs
uzņēmums, kura darbībai ir noteiktas gan 
ekonomiskās, gan sociālās prioritātes, un 
kas vēlas panākt, ka tā darbība veicina 
paraugveida sociālo attīstību. Tas darbojas 
tirgū, ražojot preces un sniedzot 
pakalpojumus saimnieciskā un inovatīvā 
veidā, kā arī izmanto peļņu galvenokārt 
sociālo mērķu sasniegšanai. To pārvalda 
atbildīgi un pārredzami, it sevišķi, iesaistot 
darbiniekus, klientus un ieinteresētās 
personas, kuras skar uzņēmuma 
saimnieciskā darbība;

Or. fr

Grozījums Nr. 202
Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „sociālais uzņēmums” ir uzņēmums, 
kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes 
radīšana, nevis peļņas nodrošināšana 
īpašniekiem un partneriem. Tas darbojas 
tirgū, ražojot preces un sniedzot 
pakalpojumus saimnieciskā un inovatīvā 
veidā, kā arī izmanto peļņu galvenokārt 
sociālo mērķu sasniegšanai. To pārvalda
atbildīgi un pārredzami, it sevišķi, iesaistot 
darbiniekus, klientus un ieinteresētās 
personas, kuras skar uzņēmuma 
saimnieciskā darbība;

a) „sociālais uzņēmums” ir uzņēmums, 
kura galvenais mērķis ir sociālo mērķu 
sasniegšana, risinot sociālas problēmas, 
piemēram, izglītības, ģimeņu, vides, 
nabadzības un integrācijas jomā, nevis 
peļņas nodrošināšana tā īpašniekiem, 
dalībniekiem un partneriem. Tas darbojas 
tirgū, ražojot preces un sniedzot 
pakalpojumus saimnieciskā un inovatīvā 
veidā. To pārvalda atbildīgi un pārredzami, 
ja iespējams, iesaistot darbiniekus, klientus 
un ieinteresētās personas, kuras skar 
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uzņēmuma saimnieciskā darbība;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „sociālais uzņēmums” ir uzņēmums, 
kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes 
radīšana, nevis peļņas nodrošināšana 
īpašniekiem un partneriem. Tas darbojas 
tirgū, ražojot preces un sniedzot 
pakalpojumus saimnieciskā un inovatīvā 
veidā, kā arī izmanto peļņu galvenokārt 
sociālo mērķu sasniegšanai. To pārvalda 
atbildīgi un pārredzami, it sevišķi, iesaistot 
darbiniekus, klientus un ieinteresētās 
personas, kuras skar uzņēmuma 
saimnieciskā darbība;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fi

Grozījums Nr. 204
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „mikrokredīts” ir aizdevums, kas 
nepārsniedz EUR 25 000;

b) „mikrokredīts” ir aizdevums, kas 
nepārsniedz EUR 25 000 un kuru var 
palielināt atkarībā no ekonomiskās 
situācijas;

Or. fr
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Grozījums Nr. 205
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „mikrofinansēšana” ir fiziskām 
personām un mikrouzņēmumiem piešķirtas 
garantijas, pretgarantijas, mikrokredīts, 
pašu kapitāls un kvazikapitāls.

d) „mikrofinansēšana” ir fiziskām 
personām un mikrouzņēmumiem, kuriem 
nav kredītspējas vai tā ir nepietiekama un 
kuriem nav kapitāla resursu vai tie ir 
nepietiekami, un kuri tādēļ nevar piekļūt 
kredītiem, piešķirtas garantijas, 
pretgarantijas, mikrokredīts, pašu kapitāls 
un kvazikapitāls.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) „sociālā inovācija” ir jauni 
intervences pasākumi, kurus raksturo 
sociāli mērķi un līdzekļi, kuri nodrošina 
efektīvākus, rezultatīvākus, ilgtspējīgākus 
un/vai taisnīgākus risinājumus 
nenodrošinātajām vai nepietiekami 
nodrošinātajām sociālajām vajadzībām 
saistībā ar nabadzības un sociālās 
atstumtības apkarošanu, augsta 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātības un 
darba līmeņa sasniegšanas veicināšanu, 
atbilstošas sociālās aizsardzības 
nodrošināšanu, kura ļauj novērst 
nabadzību, un darba apstākļu 
uzlabošanu, tādējādi sekmējot sociālo 
attīstību.
Sociālā inovācija uzlabo dzīves un darba 
kvalitāti. Tā ir vērtējama, galvenokārt 
ņemot vērā pievienoto vērtību, ko tā 
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nodrošina sabiedrībai kopumā, nevis 
ekonomiskos kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) „sociālā inovācija” ir īpašā un 
oriģinālā veidā izstrādāts sociāls 
pasākums vai projekts efektīvai sociālo 
vajadzību apmierināšanai, kuras nav 
ņemtas vērā vai ir nepietiekami ņemtas 
vērā, piemēram, pirmās darbavietas 
pieejamība, sociālā atstumtība, 
nabadzības apkarošana un veselības 
aprūpes pieejamība vistrūcīgākajām 
personām;

Or. fr

Grozījums Nr. 208
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) „eksperimenti sociālajā jomā” ir 
sociālo inovāciju praktiski izmēģinājumi, 
kurus veic, īstenojot projektus, un kuru 
mērķis ir iegūt pierādījumus šo inovāciju 
efektivitātei un īstenojamībai praksē, un 
tie ir noteikta termiņa projekti, kuros ir 
iesaistīti dažādi lielāki un mazāki 
dalībnieki.
Eksperimentu rezultāti palīdz noteikt, vai 
sociālās inovācijas ir iespējams īstenot 
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plašākā mērogā un ar kādiem 
nosacījumiem to ir iespējams veikt. 
Eksperimenti sociālās politikas jomā ir 
vērsti uz atbalsta saņēmēju dzīves 
uzlabošanu, nodrošinot viņu vajadzībām 
pielāgotus pakalpojumus vai ražojumus, 
un tos veic, tieši iesaistoties 
ieinteresētajām personām un atbalsta 
saņēmējiem. Lai sasniegtu šos mērķus, ir 
jānodrošina ilgtermiņa un ilgtspējīga 
izmēģinājuma projektu finansēšana, 
uzraudzība un novērtēšana, cenšoties 
nodrošināt efektīvu pieeju izplatību;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) „sociālais eksperiments” ir tādu 
projektu veicināšana un finansēšana, 
kuriem ir raksturīga inovatīva sociālā 
pieeja un īstenošanas metode, kas ļauj 
atvieglot darba pieejamību, uzlabot ar 
darba meklēšanu saistītos dzīves 
apstākļus, cīnīties pret atstumtību un 
nabadzību, un kuru pozitīvos rezultātus 
varētu popularizēt plašāk Eiropas līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 210
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

1. Programmu veido šādas trīs
komplementāras sadaļas:

1. Programmu veido šādas četras
komplementāras sadaļas:

Or. en

Grozījums Nr. 211
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) PROGRESS, kas atbalsta Savienības 
nodarbinātības un sociālās politikas un 
tiesību aktu darba apstākļu jomā attīstību, 
īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu un 
veicina uz pierādījumiem balstītu politikas 
veidošanu un inovāciju partnerībā ar 
sociālajiem partneriem, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un citām 
ieinteresētajām personām;

a) PROGRESS, kas atbalsta Savienības 
politikas nodarbinātības, sociālās 
aizsardzības, sociālās iekļaušanas, 
nabadzības izskaušanas jomā un tiesību
aktu darba apstākļu jomā izstrādi, 
īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu un 
veicina uz pierādījumiem balstītu politikas 
veidošanu un sociālo attīstību partnerībā ar 
sociālajiem partneriem, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un citām 
ieinteresētajām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) PROGRESS, kas atbalsta Savienības 
nodarbinātības un sociālās politikas un 
tiesību aktu darba apstākļu jomā attīstību, 
īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu un 
veicina uz pierādījumiem balstītu politikas 
veidošanu un inovāciju partnerībā ar 

a) PROGRESS, kas atbalsta Savienības 
nodarbinātības un sociālās politikas un 
tiesību aktu darba apstākļu, sociālās 
aizsardzības, nabadzības izskaušanas un 
veselības aprūpes pieejamības 
vistrūcīgākajām personām jomā izstrādi, 
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sociālajiem partneriem, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un citām 
ieinteresētajām personām;

īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu un 
veicina uz pierādījumiem balstītu politikas 
veidošanu, sociālos eksperimentus un 
inovāciju partnerībā ar sociālajiem 
partneriem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām un citām ieinteresētajām 
personām;

Or. fr

Grozījums Nr. 213
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) PROGRESS, kas atbalsta Savienības 
nodarbinātības un sociālās politikas un 
tiesību aktu darba apstākļu jomā attīstību, 
īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu un 
veicina uz pierādījumiem balstītu politikas 
veidošanu un inovāciju partnerībā ar 
sociālajiem partneriem, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un citām 
ieinteresētajām personām;

a) PROGRESS, kas atbalsta Savienības 
nodarbinātības politikas, sociālās politikas, 
sociālās iekļaušanas politikas un 
nabadzības izskaušanas politikas, kā arī 
tiesību aktu darba apstākļu jomā izstrādi, 
īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu un 
veicina uz pierādījumiem balstītu politikas 
veidošanu un inovāciju partnerībā ar 
sociālajiem partneriem, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un citām 
ieinteresētajām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 214
Heinz K. Becker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) EURES, kas atbalsta EURES tīkla, proti, 
EEZ dalībvalstu un Šveices 
Konfederācijas, kā arī citu ieinteresēto 
personu iecelto īpašo dienestu, īstenotos 

b) EURES, kas atbalsta EURES tīkla, proti, 
EEZ dalībvalstu un Šveices 
Konfederācijas, kā arī citu ieinteresēto 
personu iecelto īpašo dienestu, īstenotos 
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pasākumus informācijas apmaiņas un 
izplatīšanas un citu sadarbības veidu
attīstīšanai, lai veicinātu darba ņēmēju 
ģeogrāfisko mobilitāti;

pasākumus, lai attīstītu informācijas 
apmaiņu un izplatīšanu un citus
sadarbības veidus, piemēram, pārrobežu 
partnerības, kā arī darba ņēmēju, mobilo 
darba ņēmēju un darba devēju 
individuālās konsultācijas un 
informēšanu, lai veicinātu uz taisnīgiem 
pamatiem balstītu darba ņēmēju 
brīvprātīgu ģeogrāfisko mobilitāti un 
sekmētu kvalitatīvas nodarbinātības 
augsta līmeņa sasniegšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 215
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) EURES, kas atbalsta EURES tīkla, proti, 
EEZ dalībvalstu un Šveices 
Konfederācijas, kā arī citu ieinteresēto 
personu iecelto īpašo dienestu, īstenotos 
pasākumus informācijas apmaiņas un 
izplatīšanas un citu sadarbības veidu 
attīstīšanai, lai veicinātu darba ņēmēju 
ģeogrāfisko mobilitāti;

b) EURES, kas atbalsta EURES tīkla, proti, 
EEZ dalībvalstu un Šveices 
Konfederācijas, kā arī citu ieinteresēto
personu iecelto īpašo dienestu, īstenotos 
pasākumus informācijas apmaiņas un 
izplatīšanas un citu sadarbības veidu, 
piemēram, jo īpaši pārrobežu partnerību,
attīstīšanai, lai veicinātu darba ņēmēju 
mērķtiecīgu ģeogrāfisko mobilitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 216
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „Mikrofinansēšana un sociālā 
uzņēmējdarbība”, kas atvieglo piekļuvi 

c) „Mikrofinansēšana un sociālā 
ekonomika”, kas atvieglo piekļuvi 
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finansējumam sociālajiem uzņēmumiem un 
uzņēmējiem, jo īpaši tiem, kuri atrodas 
vistālāk no darba tirgus.

finansējumam sociālajiem uzņēmumiem un 
uzņēmējiem, jo īpaši tiem, kuri atrodas 
vistālāk no darba tirgus.
(Horizontāls grozījums. Termins „sociālā 
uzņēmējdarbība” visā tekstā būtu jāaizstāj 
ar terminu „sociālā ekonomika”.)

Or. en

Grozījums Nr. 217
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „Mikrofinansēšana un sociālā 
uzņēmējdarbība”, kas atvieglo piekļuvi 
finansējumam sociālajiem uzņēmumiem
un uzņēmējiem, jo īpaši tiem, kuri atrodas 
vistālāk no darba tirgus.

c) „Mikrofinansēšana un sociālā 
uzņēmējdarbība”, kas atvieglo piekļuvi 
finansējumam sociālās ekonomikas 
organizācijām un uzņēmējiem, jo īpaši 
tiem, kuri atrodas vistālāk no darba tirgus.

(Horizontāls grozījums. Termins „sociālie 
uzņēmumi” visā tekstā būtu jāaizstāj ar 
terminu „sociālās ekonomikas 
organizācijas”.)

Or. en

Grozījums Nr. 218
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „Mikrofinansēšana un sociālā 
uzņēmējdarbība”, kas atvieglo piekļuvi 
finansējumam sociālajiem uzņēmumiem 
un uzņēmējiem, jo īpaši tiem, kuri atrodas 
vistālāk no darba tirgus.

c) „Mikrofinansēšana un sociālā 
uzņēmējdarbība”, kas palīdz palielināt 
piekļuvi un iespējas piekļūt 
mikrofinansējumam personām, kuras 
zaudējušas darbu vai var pazaudēt darbu, 
vai kurām ir grūti iesaistīties vai 
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atgriezties darba tirgū, kā arī personām, 
kuras saskaras ar sociālās atstumtības 
draudiem, vai neaizsargātām personām, 
kas atrodas nelabvēlīgā situācijā saistībā 
ar piekļuvi tradicionālajam kredītu 
tirgum, un mikrouzņēmumiem, kuri 
nodarbina šīs personas, kā arī sociālās 
ekonomikas uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „Mikrofinansēšana un sociālā 
uzņēmējdarbība”, kas atvieglo piekļuvi 
finansējumam sociālajiem uzņēmumiem
un uzņēmējiem, jo īpaši tiem, kuri atrodas 
vistālāk no darba tirgus.

c) „Mikrofinansēšana un sociālā 
ekonomika”, kas atvieglo un palielina 
piekļuvi finansējumam potenciālajiem 
uzņēmējiem, jo īpaši bezdarbniekiem, 
sociāli atstumtajiem un neaizsargātajiem, 
kā arī jau esošiem mikrouzņēmumiem un 
sociālās ekonomikas organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „Mikrofinansēšana un sociālā 
uzņēmējdarbība”, kas atvieglo piekļuvi 
finansējumam sociālajiem uzņēmumiem 
un uzņēmējiem, jo īpaši tiem, kuri atrodas
vistālāk no darba tirgus.

c) „Mikrofinansēšana un sociālā 
uzņēmējdarbība”, kas atvieglo piekļuvi 
atbilstīgam un pārskatītam finansējumam, 
palielinot to atkarībā no ekonomiskās 
situācijas, uzņēmējiem, jo īpaši tiem, kuri 
līdz šim ir atradušies tālu no darba tirgus, 
un jaunizveidotiem vai jau esošiem 
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sociālajiem uzņēmumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 221
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) jauniešu iniciatīvas sadaļa, kas uzlabo 
gados jaunu cilvēku nodarbinātību un 
izglītību, it sevišķi to jauniešu 
nodarbinātību un izglītību, kuri nav 
nodarbināti, neizglītojas un nepiedalās 
apmācībā;

Or. en

Grozījums Nr. 222
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) jauniešu iniciatīvas sadaļa, kas uzlabo 
gados jaunu cilvēku nodarbinātību un 
izglītību, it sevišķi to jauniešu 
nodarbinātību un izglītību, kuri nav 
nodarbināti, neizglītojas un nepiedalās 
apmācībā;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 1.–14. pantā paredzētos 
kopējos noteikumus piemēro visām trim
sadaļām, kuras minētas 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā un kurām piemēro arī 
īpašus noteikumus.

2. Šīs regulas 1.–14. pantā paredzētos 
kopējos noteikumus piemēro visām četrām
sadaļām, kuras minētas 1. punkta a), b), c)
un ca) apakšpunktā un kurām piemēro arī 
īpašus noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nostiprināt Savienības un dalībvalstu 
galveno politikas veidotāju un citu 
ieinteresēto personu atbildību par 
Savienības mērķiem nodarbinātības, 
sociālajā un darba apstākļu jomā, lai 
īstenotu konkrētas un saskaņotas darbības 
gan Savienības, gan dalībvalstu līmenī;

a) nostiprināt visu līmeņu politikas 
veidotāju, sociālo partneru, pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju un valsts iestāžu 
atbildību par Savienības mērķiem 
nodarbinātības, sociālās aizsardzības un 
iekļaušanas jomā, kā arī nabadzības 
izskaušanas un darba apstākļu 
uzlabošanas jomā, lai īstenotu stratēģijas 
„Eiropa 2020” sociālos mērķus un 
konkrētas un saskaņotas darbības gan 
Savienības, gan dalībvalstu līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Heinz K. Becker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nostiprināt Savienības un dalībvalstu a) nostiprināt Savienības un dalībvalstu 
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galveno politikas veidotāju un citu 
ieinteresēto personu atbildību par 
Savienības mērķiem nodarbinātības, 
sociālajā un darba apstākļu jomā, lai 
īstenotu konkrētas un saskaņotas darbības 
gan Savienības, gan dalībvalstu līmenī;

galveno politikas veidotāju un citu 
ieinteresēto personu atbildību par 
Savienības mērķiem nodarbinātības, 
sociālajā un darba apstākļu jomā, lai 
īstenotu konkrētas un saskaņotas darbības 
gan Savienības, gan dalībvalstu līmenī; 
panākt, lai tiktu atzīta un novērtēta 
sociālo uzņēmumu sabiedriskās 
pievienotās vērtības nozīme Eiropas 
sociālajā tirgus ekonomikā;

Or. de

Grozījums Nr. 226
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nostiprināt Savienības un dalībvalstu 
galveno politikas veidotāju un citu 
ieinteresēto personu atbildību par 
Savienības mērķiem nodarbinātības, 
sociālajā un darba apstākļu jomā, lai 
īstenotu konkrētas un saskaņotas 
darbības gan Savienības, gan dalībvalstu 
līmenī;

a) īstenot konkrētas un saskaņotas 
darbības nodarbinātības, sociālajā un
darba apstākļu, sociālās atstumtības jomā 
gan Savienības, gan dalībvalstu līmenī, 
nostiprinot Savienības un dalībvalstu 
galveno politikas veidotāju un citu 
ieinteresēto personu atbildību par 
Savienības mērķiem nodarbinātības, 
sociālajā un darba apstākļu jomā, un 
veicinot ciešu sadarbību ar iesaistītajiem 
sociālajiem partneriem;

Or. fr

Grozījums Nr. 227
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nostiprināt atbilstīgas, pieejamas un b) nostiprināt atbilstīgas, pienācīgas,
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iedarbīgas sociālās aizsardzības sistēmas 
un darba tirgus un veicināt politiskās 
reformas, atbalstot labu pārvaldību, 
savstarpēju zināšanu apguvi un sociālo 
inovāciju;

pieejamas un iedarbīgas sociālās 
aizsardzības sistēmas un darba tirgus, lai 
nodrošinātu sociālo iekļaušanu un augstu 
kvalitatīvas nodarbinātības līmeni, un
vajadzības gadījumā veicināt politiskās 
reformas, atbalstot visu attiecīgo 
ieinteresēto personu, tostarp nevalstisko 
organizāciju un neaizsargāto personu, 
piemēram, nabadzībā un sociālajā 
atstumtībā nonākušo personu, personu ar 
invaliditāti, migrantu un etnisko 
minoritāšu, iesaistīšanu, kā arī labu 
pārvaldību, savstarpēju zināšanu apguvi un 
sociālo inovāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Heinz K. Becker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nostiprināt atbilstīgas, pieejamas un 
iedarbīgas sociālās aizsardzības sistēmas 
un darba tirgus un veicināt politiskās 
reformas, atbalstot labu pārvaldību, 
savstarpēju zināšanu apguvi un sociālo 
inovāciju;

b) nostiprināt atbilstīgas, pieejamas un 
iedarbīgas sociālās aizsardzības sistēmas 
un darba tirgus, lai vieglāk panāktu 
sociālo integrāciju un augstu kvalitatīvas 
nodarbinātības līmeni, un vajadzības 
gadījumā veicināt politiskās reformas, 
atbalstot visu attiecīgo ieinteresēto 
personu, tostarp nevalstisko organizāciju 
un nabadzībā un sociālā atstumtībā 
nonākušo personu, iesaistīšanu, kā arī
labu pārvaldību, savstarpēju zināšanu 
apguvi un sociālo inovāciju;

Or. de

Grozījums Nr. 229
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nostiprināt atbilstīgas, pieejamas un 
iedarbīgas sociālās aizsardzības sistēmas 
un darba tirgus un veicināt politiskās 
reformas, atbalstot labu pārvaldību, 
savstarpēju zināšanu apguvi un sociālo 
inovāciju;

b) nostiprināt atbilstīgas, pieejamas un 
iedarbīgas augstas kvalitātes sociālās 
aizsardzības sistēmas, aizsargājot atbalsta 
saņēmējus pret nabadzību, un iekļaujošus
darba tirgus, lai nodrošinātu sociālo 
iekļaušanu un augstu kvalitatīvas 
nodarbinātības līmeni un veicināt sociālo 
attīstību, atbalstot visu attiecīgo 
ieinteresēto personu, tostarp nevalstisko 
organizāciju un nabadzībā un sociālajā 
atstumtībā nonākušo personu, 
iesaistīšanu, kā arī labu un pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātību, labu pārvaldību, 
savstarpēju zināšanu apguvi un sociālo 
inovāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nostiprināt atbilstīgas, pieejamas un 
iedarbīgas sociālās aizsardzības sistēmas 
un darba tirgus un veicināt politiskās 
reformas, atbalstot labu pārvaldību, 
savstarpēju zināšanu apguvi un sociālo 
inovāciju;

b) veicināt sociālo pārvaldību, paredzot 
lielāku sociālo konverģenci, stimulējot 
sociālās inovācijas un nostiprinot
atbilstīgas, pieejamas, taisnīgas un 
iedarbīgas sociālās aizsardzības sistēmas 
un darba tirgus un veicināt politiskās 
reformas, atbalstot labu pārvaldību, 
savstarpēju zināšanu apguvi un sociālo 
inovāciju;

Or. fr
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Grozījums Nr. 231
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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) uzraudzīt progresu saistībā ar 
stratēģijas „Eiropa 2020”, ES politikas 
virzienu un ar darba apstākļiem saistīto 
Savienības tiesību aktu sociālo mērķu 
sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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) uzlabot Savienības tiesību aktus saskaņā 
ar labas nodarbinātības principiem un 
nodrošināt ar darba apstākļiem saistīto 
Savienības tiesību aktu efektīvu 
piemērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Konstantinos Poupakis

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 

c) modernizēt Savienības tiesību aktus 
saskaņā ar lietpratīga regulējuma 
principiem, nepieļaujot, ka tādēļ
nelabvēlīgi tiek ietekmēta pārredzamība,
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efektīvu piemērošanu; un nodrošināt ar darba apstākļiem saistīto 
Savienības tiesību aktu efektīvu 
piemērošanu;

Or. el

Grozījums Nr. 234
Jan Kozłowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) izstrādāt un veicināt sistēmas un 
regulējumus, kas atbalsta MVU nozares 
attīstību;

Or. pl

Grozījums Nr. 235
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) sekmēt ilgtspējīgu un kvalitatīvu 
„zaļo” un „balto” darbvietu izveidi un 
jaunu prasmju un zināšanu prognozēšanu 
un attīstību, sasaistot nodarbinātības un 
sociālās politikas virzienus ar rūpniecības 
un strukturālās politikas virzieniem, kas 
veicinātu pāreju uz resursu ziņā efektīvu 
un zema oglekļa emisiju līmeņa 
ekonomiku, kā arī ilgtspējīgu vides un 
sociālo attīstību;

Or. en
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Grozījums Nr. 236
Mara Bizzotto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicināt darbinieku ģeogrāfisko 
mobilitāti un palielināt nodarbinātības 
iespējas, veidojot atvērtus un visiem 
pieejamus Savienības darba tirgus;

d) veicināt darbinieku ģeogrāfisko 
mobilitāti un palielināt nodarbinātības 
iespējas, veidojot atvērtus un visiem 
pieejamus Savienības darba tirgus; tomēr 
šādas mobilitātes sekmēšana nedrīkst 
nomākt to, ka Savienības darba ņēmējiem 
ir vajadzīgas darba iespējas arī savās 
dalībvalstīs; viņu vēlmei meklēt darbu citā 
dalībvalstī jābūt brīvprātīgai izvēlei, nevis 
piespiedu rīcībai darba iespēju trūkuma 
dēļ viņu izcelsmes dalībvalstī; tāpēc 
mobilitātes veicināšana nedrīkst palīdzēt 
darba ņēmējiem „aizbēgt” no savām 
dalībvalstīm, kurās ir augstāki bezdarba 
rādītāji, uz pārtikušākām dalībvalstīm, jo 
tas grūtībās nonākušām dalībvalstīm 
atņemtu resursus, kas tām vajadzīgi, lai 
pārvarētu krīzi;

Or. it

Grozījums Nr. 237
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicināt darbinieku ģeogrāfisko 
mobilitāti un palielināt nodarbinātības 
iespējas, veidojot atvērtus un visiem 
pieejamus Savienības darba tirgus;

d) atvieglot darbinieku brīvprātīgo
ģeogrāfisko mobilitāti, it sevišķi 
robežreģionos, atbalstot pārrobežu 
partnerības, pārrobežu sociālo dialogu un 
konsultācijas un informāciju darba 
meklētājiem, mobilajiem darba ņēmējiem 
un darba devējiem, un palielināt 
nodarbinātības iespējas, veidojot augstas 
kvalitātes, iekļaujošus, atvērtus un visiem 
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pieejamus darba tirgus;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicināt darbinieku ģeogrāfisko 
mobilitāti un palielināt nodarbinātības 
iespējas, veidojot atvērtus un visiem 
pieejamus Savienības darba tirgus;

d) veicināt jebkuru iniciatīvu, kas uzlabo 
pirmās darbavietas pieejamību un 
bezdarbnieku atgriešanos darbā,
darbinieku mērķtiecīgu ģeogrāfisko 
mobilitāti un palielināt nodarbinātības 
iespējas, veidojot atvērtus un visiem 
pieejamus Savienības darba tirgus;

Or. fr

Grozījums Nr. 239
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicināt darbinieku ģeogrāfisko 
mobilitāti un palielināt nodarbinātības 
iespējas, veidojot atvērtus un visiem 
pieejamus Savienības darba tirgus;

d) veicināt darbinieku ģeogrāfisko 
mobilitāti un palielināt nodarbinātības 
iespējas, veidojot atvērtus un visiem 
pieejamus Eiropas Savienības darba tirgus;

Or. en

Grozījums Nr. 240
Thomas Mann

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

d) veicināt darbinieku ģeogrāfisko 
mobilitāti un palielināt nodarbinātības 
iespējas, veidojot atvērtus un visiem 
pieejamus Savienības darba tirgus;

d) veicināt darbinieku ģeogrāfisko un 
pārrobežu mobilitāti un palielināt 
nodarbinātības iespējas, veidojot atvērtus 
un visiem pieejamus Savienības darba 
tirgus;

Or. de

Grozījums Nr. 241
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atbalstīt nodarbinātību un sociālo 
iekļaušanu, palielinot mikrofinansējuma 
pieejamību un iespējas to saņemt 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām un
mikrouzņēmumiem, kā arī uzlabojot 
sociālo uzņēmumu piekļuvi finansējumam.

e) atbalstīt nodarbinātību un sociālo 
iekļaušanu, palielinot mikrofinansējuma 
pieejamību un iespējas to saņemt 
bezdarbniekiem, sociālā atstumtībā 
nonākušām un neaizsargātām personām, 
kas vēlas dibināt mikrouzņēmumu, un jau 
esošajiem mikrouzņēmumiem, kā arī 
uzlabojot sociālās ekonomikas 
organizāciju piekļuvi finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Heinz K. Becker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atbalstīt nodarbinātību un sociālo 
iekļaušanu, palielinot mikrofinansējuma 
pieejamību un iespējas to saņemt 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām un 
mikrouzņēmumiem, kā arī uzlabojot 

e) atbalstīt (piemēram, personu ar 
invaliditāti vai mazkvalificētu cilvēku, kā 
arī personisku vai profesionālu problēmu 
dēļ atstumtu cilvēku) nodarbinātību un 
sociālo iekļaušanu, palielinot 
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sociālo uzņēmumu piekļuvi finansējumam. mikrofinansējuma pieejamību un iespējas 
to saņemt atstumtām iedzīvotāju grupām 
un mikrouzņēmumiem, kā arī uzlabojot 
sociālo uzņēmumu piekļuvi finansējumam.

Or. de

Grozījums Nr. 243
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) izskaust nabadzību un sociālo 
atstumtību, atbalstot pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju, sociālo 
partneru, sociālo uzņēmumu un sociālās 
ekonomikas organizāciju, kā arī valsts 
sektora iestāžu darbības;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Heinz K. Becker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) uzlabot zināšanas un izpratni par 
situāciju dalībvalstīs (un citās valstīs, 
kuras piedalās programmā), analizējot, 
novērtējot un cieši uzraugot politikas 
stratēģiju īstenošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 245
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
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Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) nodrošināt labu pāreju no izglītības uz 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, 
novērst priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu un veicināt stažēšanās un 
prakses kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) nodrošināt labu pāreju no izglītības uz 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, 
novērst priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu un veicināt stažēšanās un 
prakses kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt līdztiesību starp sievietēm un 
vīriešiem un apkarot diskrimināciju 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ;

a) veicināt līdztiesību starp sievietēm un 
vīriešiem, piemērojot integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai un 
īstenojot pozitīvas darbības, lai sekmētu 
dzimumu līdztiesību, apkarot 
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diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ un izpildīt saistības 
saskaņā ar ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām cita starpā 
attiecībā uz izglītību, darbu un 
nodarbinātību, kā arī pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt līdztiesību starp sievietēm un 
vīriešiem un apkarot diskrimināciju 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ;

a) veicināt līdztiesību starp sievietēm un 
vīriešiem un apkarot diskrimināciju 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
valodas, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 249
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošināt, lai Savienības politikas un 
darbības noteikšanā un īstenošanā tiktu 
ņemtas vērā prasības, kas saistītas ar 
augsta nodarbinātības līmeņa veicināšanu, 
atbilstīgas sociālās aizsardzības 
nodrošināšanu un ar cīņu pret sociālo 
atstumtību;

b) nodrošināt augstu nodarbinātības 
līmeni, nodrošināt atbilstīgu sociālo
aizsardzību un cīnīties pret sociālo 
atstumtību;
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Or. fr

Grozījums Nr. 250
Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošināt, lai Savienības politikas un 
darbības noteikšanā un īstenošanā tiktu 
ņemtas vērā prasības, kas saistītas ar augsta 
nodarbinātības līmeņa veicināšanu, 
atbilstīgas sociālās aizsardzības 
nodrošināšanu un ar cīņu pret sociālo 
atstumtību;

b) nodrošināt, lai Savienības politikas un 
darbības noteikšanā un īstenošanā tiktu 
ņemtas vērā prasības, kas saistītas ar augsta 
nodarbinātības līmeņa veicināšanu, 
pasākumiem ilgtermiņa bezdarba 
novēršanai un apkarošanai, atbilstīgas 
sociālās aizsardzības nodrošināšanu un ar 
cīņu pret sociālo atstumtību;

Or. el

Grozījums Nr. 251
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbalstīt šos sociālos uzņēmumus, kas 
nodrošina profesionālo izglītību gados 
jauniem cilvēkiem, lai tiktu iegūtas 
profesionālās kvalifikācijas, kas ir 
pieprasītas darba tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Īstenot koordinētas darbības starp 
izglītību, darba tirgu un sociālās 
aizsardzības sistēmu gan valsts, gan 
pārrobežu līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Partnerības princips

Lai nodrošinātu programmas atbilstību 
atbalsta saņēmēju vajadzībām un 
prasībām un lai veicinātu labu 
pārvaldību, savstarpēju zināšanu apguvi 
un sociālo inovāciju, Komisija un
dalībvalstis visā programmas darbības 
laikā un visos līmeņos piemēro 
partnerības principu. Šajā nolūkā 
Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 
tostarp sociālie partneri, kas pārstāv 
programmas mērķgrupas, ir iesaistītas 
stratēģisku lēmumu pieņemšanā, kā arī 
programmas sadaļu izstrādē, īstenošanā, 
uzraudzībā, novērtēšanā un izplatīšanā.
Lai nodrošinātu partnerības principa 
efektīvu piemērošanu un to sociālo 
partneru un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju spēju un kompetences 
veidošanas pasākumu īstenošanu, kuras 
pārstāv programmas mērķgrupas, piešķir 
pietiekamus finanšu līdzekļus.

Or. en
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Grozījums Nr. 254
Philippe Boulland

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 miljoni14.

1. Programmas īstenošanai paredzētās 
finanšu apropriācijas laikposmā no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim ir EUR 1000 miljoni14, 
ņemot vērā situāciju nodarbinātības jomā 
un apspriežamās daudzgadu finanšu 
shēmas ierobežojumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 255
Jutta Steinruck

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 miljoni14.

1. Programmas īstenošanai paredzētās 
finanšu apropriācijas laikposmā no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim ir [EUR XXX] miljoni14.

Or. en

Pamatojums

Kopējam finansējumam vajadzētu atbilst EP 2011. gada 8. jūnija rezolūcijai par ieguldījumu 
nākotnē — jauna daudzgadu finanšu shēma (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai Eiropai (SURE ziņojums).

Grozījums Nr. 256
Jutta Steinruck
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Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lēmuma 3. panta 1. punktā norādītajām 
sadaļām tiks piešķirtas šādas indikatīvas 
procentuālās daļas:

Lēmuma 3. panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā norādītajām sadaļām 
programmas visas darbības laikā tiks 
piešķirtas šādas finanšu līdzekļu daļas:

Or. en

Grozījums Nr. 257
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 60 % PROGRESS sadaļai, no kuriem 
vismaz 17 % ir jāpiešķir eksperimentu 
veicināšanai sociālajā jomā kā metodei, 
ar kuras palīdzību pārbauda un novērtē 
inovatīvus risinājumus ar nolūku tos 
piemērot plašāk;

a) 60 % PROGRESS sadaļai;

Or. en

Grozījums Nr. 258
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 60 % PROGRESS sadaļai, no kuriem 
vismaz 17 % ir jāpiešķir eksperimentu
veicināšanai sociālajā jomā kā metodei, 
ar kuras palīdzību pārbauda un novērtē 
inovatīvus risinājumus ar nolūku tos 
piemērot plašāk;

a) 60 % PROGRESS sadaļai, no kuriem 
vismaz 50 % ir jāpiešķir sociālajai 
aizsardzībai, sociālajai iekļaušanai un 
nabadzības samazināšanai un novēršanai;



AM\900457LV.doc 77/148 PE487.817v02-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 259
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 60 % PROGRESS sadaļai, no kuriem 
vismaz 17 % ir jāpiešķir eksperimentu 
veicināšanai sociālajā jomā kā metodei, ar 
kuras palīdzību pārbauda un novērtē 
inovatīvus risinājumus ar nolūku tos 
piemērot plašāk;

a) 60 % PROGRESS sadaļai, no kuriem 
vismaz 60 % ir jāpiešķir sociālajai 
aizsardzībai, sociālajai iekļaušanai un
nabadzības samazināšanai un novēršanai, 
vismaz 15 % ir jāpiešķir jauniešu 
bezdarba apkarošanai un vismaz 15 % ir 
jāpiešķir (nepārsniedzot 17 % no šīs 
sadaļas budžeta) eksperimentu 
veicināšanai sociālās politikas jomā; 
finansējums būs pieejams gan maziem, 
gan vidējiem, gan arī lieliem projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 260
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 60 % PROGRESS sadaļai, no kuriem 
vismaz 17 % ir jāpiešķir eksperimentu 
veicināšanai sociālajā jomā kā metodei, ar 
kuras palīdzību pārbauda un novērtē 
inovatīvus risinājumus ar nolūku tos 
piemērot plašāk;

a) 60 % PROGRESS sadaļai, no kuriem 
vismaz 20 % ir jāpiešķir eksperimentu 
veicināšanai sociālajā jomā kā metodei, ar 
kuras palīdzību pārbauda un novērtē 
inovatīvus risinājumus ar nolūku tos 
piemērot plašāk;

Or. fr
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Grozījums Nr. 261
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 15 % EURES sadaļai; b) 20 % EURES sadaļai, no kuriem vismaz 
40 % ir jāpiešķir mērķtiecīgas mobilitātes 
shēmām, vismaz 20 % ir jāpiešķir 
pārrobežu partnerībām un vismaz 15 % ir 
jāpiešķir EURES darbinieku apmācībai 
un kvalifikācijas pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 262
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 15 % EURES sadaļai; b) 18 % EURES sadaļai;

Or. en

Grozījums Nr. 263
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 15 % EURES sadaļai; b) 15 % EURES sadaļai, no kuriem vismaz 
10 % ir jāpiešķir mērķtiecīgas mobilitātes 
shēmām, vismaz 40 % — pārrobežu 
partnerībām un vismaz 20 % — EURES 
darbinieku apmācībai un kvalifikācijas 
pasākumiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 264
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 15 % EURES sadaļai; b) 15 % EURES sadaļai, īpašu prioritāti 
piešķirot „Tava pirmā EURES 
darbavieta”, un vismaz 20 % pārrobežu 
partnerībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 265
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 20 % mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļai.

c) 15% mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļai.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eksperimentu veicināšanai sociālās 
politikas jomā piešķir 25 % šā 
programmas budžeta, savukārt vismaz 
10 % piešķir jauniešu bezdarba un 
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atstumtības novēršanai; finansējums ir 
pieejams maziem, vidējiem, kā arī lieliem 
projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Atlikušos 2 % ik gadus sadala starp 
sadaļām atbilstīgi politiskajām prioritātēm, 
ko, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu, kopīgi nosaka Eiropas 
Parlaments un Padome.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Atlikušos 5 % ik gadus sadala starp 
sadaļām atbilstīgi politiskajām prioritātēm, 
ko, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu, kopīgi nosaka Eiropas 
Parlaments un Padome.

Or. fr

Grozījums Nr. 269
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Papildus 1. punktā minētajām finanšu 
apropriācijām finansējumu piešķir 
3. panta 1. punkta ca) apakšpunktā 
noteiktajai jauniešu iniciatīvas sadaļai. 
Programmas darbības laikā no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim šai sadaļai piešķirtās 
finanšu apropriācijas sasniegs [EUR 
XXX] miljonus.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Papildus 1. punktā minētajām finanšu 
apropriācijām finansējumu piešķir 
3. panta 1. punkta ca) apakšpunktā 
noteiktajai jauniešu iniciatīvas sadaļai. 
Programmas darbības laikā no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim šai sadaļai piešķirtās 
finanšu apropriācijas sasniegs [EUR 
XXX] miljonus.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu nepieņemami augsto jauniešu bezdarba līmeni, tiek ieviesta jauna jauniešu 
iniciatīvas sadaļa ar nosacījumu, ka 2014.–2020. gada DFS būs iespējams nodrošināt 
finansējumu šim mērķim.
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Grozījums Nr. 271
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var izmantot 1. punktā minētās 
apropriācijas, lai finansētu tehnisko un/vai 
administratīvo palīdzību, jo īpaši saistībā ar 
revīziju veikšanu, tulkošanas 
ārpakalpojumiem, ekspertu sanāksmēm, 
informācijas un komunikācijas 
pasākumiem, no kuriem Komisija un 
saņēmēji gūst abpusēju labumu.

3. Komisija var izmantot 1. punktā minētās 
apropriācijas, lai finansētu tehnisko un/vai 
administratīvo palīdzību, jo īpaši saistībā ar 
revīziju veikšanu, tulkošanas 
ārpakalpojumiem, ekspertu sanāksmēm, 
informācijas un komunikācijas 
pasākumiem, no kuriem Komisija un 
saņēmēji gūst abpusēju labumu, nodrošinot 
izdevumu pastiprinātu kontroli.
Minētajām apropriācijām ir jābūt 
ierobežotām, un ir jānosaka to 
ierobežojumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 272
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar programmu var finansēt 
turpmāk nosauktos darbību veidus.

Saskaņā ar programmu var finansēt 
turpmāk nosauktos darbību veidus 
atbilstoši kompetencei.

Or. fr

Grozījums Nr. 273
Mara Bizzotto

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

a) datu un statistikas vākšana, kā arī 
kopīgas metodikas, klasifikācijas, rādītāju 
un salīdzinošo rādītāju izveide;

a) datu un statistikas vākšana, 
klasifikācijas, rādītāju un salīdzinošo 
rādītāju izveide;

Or. it

Grozījums Nr. 274
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) novērtējumi un ietekmes novērtējumi; c) neatkarīgi novērtējumi un ietekmes 
novērtējumu veicināšana, tostarp no 
privātu struktūru puses;

Or. fr

Grozījums Nr. 275
Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) novērtējumi un ietekmes novērtējumi; c) novērtējumi un ietekmes novērtējumi, 
kā arī to pasākumu efektivitātes 
novērtēšana, kas attiecas uz mērķiem 
nodarbinātības, sociālas kohēzijas un 
attīstības jomā;

Or. el

Grozījums Nr. 276
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) īstenoto politikas virzienu ietekmes 
uzraudzība saistībā ar neaizsargātākajām 
grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 277
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) īstenoto politikas virzienu ietekmes 
uzraudzība saistībā ar darba apstākļu 
uzlabošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 278
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) konkrētas un inovatīvas darbības 
nodarbinātības, sociālās atstumtības, 
veselības aprūpes pieejamības 
vistrūcīgākajām personām, darba 
apstākļu un sociālajā jomā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 279
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) labas prakses, inovatīvu pieeju un 
pieredzes apmaiņa un izplatīšana, 
salīdzinošie pārskati, salīdzinošo rādītāju 
noteikšana un savstarpēja zināšanu apguve 
Eiropas līmenī;

a) labas prakses, inovatīvu pieeju un 
pieredzes apmaiņa un izplatīšana, 
salīdzinošie pārskati, salīdzinošo rādītāju 
noteikšana un savstarpēja zināšanu apguve 
Eiropas līmenī, lai, atbalstot 
nodarbinātības stratēģijas, panāktu 
sociālās atstumtības un nabadzības 
izskaušanu;

Or. de

Grozījums Nr. 280
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Padomes prezidentūras pasākumi, 
konferences un semināri;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 281
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tieslietu darbinieku, politiķu un 
EURES konsultantu apmācība;

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 282
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tieslietu darbinieku, politiķu un EURES
konsultantu apmācība;

c) tieslietu darbinieku un visu ES Sociālo 
pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmas īstenošanā aktīvi iesaistīto 
personu, jo īpaši EURES konsultantu 
apmācība;

Or. de

Grozījums Nr. 283
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tieslietu darbinieku, politiķu un EURES
konsultantu apmācība;

c) tieslietu darbinieku, politiķu un EURES
konsultantu, kā arī EURES pārrobežu 
partnerību dalībnieku apmācība;

Or. en

Grozījums Nr. 284
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) rokasgrāmatu, ziņojumu un mācību 
materiālu sagatavošana un publicēšana;

d) rokasgrāmatu, ziņojumu un mācību 
materiālu sagatavošana un publicēšana un 
informācijas un komunikācijas darbības 
un PROGRESS atbalstīto pasākumu 
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popularizēšana plašsaziņas līdzekļos;

Or. fr

Grozījums Nr. 285
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) informācijas un saziņas darbības; svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 286
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) sociālo kritēriju kopuma izstrāde un 
popularizēšana, kuru brīvprātīgi piemēro 
uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību 
Eiropas teritorijā, un kura ievērošanu var 
novērtēt ar 16. pantā minēto preču zīmi;

Or. fr

Grozījums Nr. 287
Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) politikas veidotāju un citu ieinteresēto 
personu zināšanu un izpratnes 
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uzlabošana par tādu politikas virzienu 
izstrādi un īstenošanu, kas veicina 
kvalitatīvu nodarbinātību, labus darba 
apstākļus, iekļaujošus darba tirgus, 
sociālo aizsardzību un iekļaušanu, kā arī 
novērš nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 288
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) profilakses veicināšana arodveselības 
un darba drošības jomā un gan garīgās, 
gan fiziskās veselības veicināšana darba 
vidē;

Or. en

Grozījums Nr. 289
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kapacitātes nostiprināšanu dalībvalstu 
pārvaldes iestādēs, kā arī dalībvalstu un 
mikrokredītu nodrošinātāju iestāžu 
ieceltajos īpašajos dienestos, kas atbildīgi 
par ģeogrāfiskās mobilitātes veicināšanu;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 290
Jutta Steinruck
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kapacitātes nostiprināšanu dalībvalstu
pārvaldes iestādēs, kā arī dalībvalstu un
mikrokredītu nodrošinātāju iestāžu
ieceltajos īpašajos dienestos, kas atbildīgi 
par ģeogrāfiskās mobilitātes veicināšanu;

b) kapacitātes nostiprināšanu pārvaldes 
iestādēs, kā arī dalībvalstu ieceltajos 
īpašajos dienestos, kas atbildīgi par 
ģeogrāfiskās mobilitātes veicināšanu, kā 
arī mikrokredītu nodrošinātāju iestāžu un
to finansējuma sniedzēju kapacitātes 
nostiprināšanu, kas nodrošina 
finansējumu sociālajiem uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 291
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) sociālo partneru organizāciju, 
nevalstisko organizāciju un sociālās 
ekonomikas dalībnieku kapacitātes 
nostiprināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 292
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) sociālo partneru organizāciju un 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
kapacitātes nostiprināšanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 293
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 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;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 294
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 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 organizāciju un 
sociālo partneru organizāciju, kā arī 
nodarbinātības dienestu iekļaušanu vienotā 
tīklā un sadarbību Eiropas līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 295
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pasākumi personu mobilitātes 
veicināšanai Savienībā, jo īpaši 
daudzvalodu digitālās platformas izveide, 
kas nepieciešama brīvo darbvietu un 
pieteikumu noskaidrošanai, un 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, lai 
aizpildītu brīvās darbvietas tur, kur darba 
tirgū ir konstatētas nepilnības, un/vai 
palīdzētu īpašām darbinieku grupām, 
piemēram, jauniem cilvēkiem.

4. Pasākumi personu mobilitātes 
veicināšanai Savienībā, jo īpaši 
daudzvalodu digitālās platformas izveide, 
kas nepieciešama brīvo darbvietu un 
pieteikumu noskaidrošanai, un 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, lai 
aizpildītu brīvās darbvietas tur, kur darba 
tirgū ir konstatētas nepilnības, un/vai 
palīdzētu īpašām darbinieku grupām, 
piemēram, jauniem cilvēkiem, apzinoties, 
ka jauniešu ģeogrāfiskās mobilitātes 
veicināšana nedrīkst sekmēt tādas 
tendences kā intelektuālā darbaspēka 
emigrāciju no dalībvalstīm, kas 
saskārušās ar lielākām grūtībām, uz 
pārtikušākām dalībvalstīm. Šāda 
intelektuālā darbaspēka emigrācija var 
apdraudēt grūtībās nonākušo dalībvalstu 
spēju pārvarēt krīzi; tāpēc ģeogrāfiskā 
mobilitāte nedrīkst kļūt par vienīgo 
jauniešiem pieejamo iespēju, bet tai būtu 
jāpapildina darba iespēju pieaugums šo 
jauniešu izcelsmes dalībvalstī.

Or. it

Grozījums Nr. 296
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pasākumi personu mobilitātes 
veicināšanai Savienībā, jo īpaši
daudzvalodu digitālās platformas izveide, 
kas nepieciešama brīvo darbvietu un 
pieteikumu noskaidrošanai, un 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, lai 
aizpildītu brīvās darbvietas tur, kur darba 
tirgū ir konstatētas nepilnības, un/vai 
palīdzētu īpašām darbinieku grupām, 

4. Pasākumi personu mobilitātes kā izvēles 
veicināšanai Savienībā, likvidējot 
mobilitātes ierobežojumus pilsoņiem, kas 
vēlas pārcelties:
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piemēram, jauniem cilvēkiem.

a) informācijas sniegšana un 
konsultācijas darba meklētājiem, 
mobilajiem darba ņēmējiem, pārrobežu 
darba ņēmējiem, kā arī organizācijām, 
kas pārstāv viņu intereses, un darba 
devējiem; apmācība personām, kas 
administrē pārrobežu pabalstus;
b) daudzvalodu digitālās platformas 
sekmēšana, kas nepieciešama brīvo 
darbvietu un pieteikumu noskaidrošanai, 
un mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, lai 
aizpildītu brīvās darbvietas tur, kur darba 
tirgū ir konstatētas nepilnības, un/vai 
palīdzētu īpašām darbinieku grupām, 
piemēram, jauniem cilvēkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pasākumi personu mobilitātes 
veicināšanai Savienībā, jo īpaši 
daudzvalodu digitālās platformas izveide, 
kas nepieciešama brīvo darbvietu un 
pieteikumu noskaidrošanai, un 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, lai 
aizpildītu brīvās darbvietas tur, kur darba 
tirgū ir konstatētas nepilnības, un/vai 
palīdzētu īpašām darbinieku grupām, 
piemēram, jauniem cilvēkiem.

4. Saskaņā ar EURES var finansēt 
turpmāk nosauktos darbību veidus:

Or. fr

Grozījums Nr. 298
Thomas Mann
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pasākumi personu mobilitātes 
veicināšanai Savienībā, jo īpaši 
daudzvalodu digitālās platformas izveide, 
kas nepieciešama brīvo darbvietu un 
pieteikumu noskaidrošanai, un 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, lai 
aizpildītu brīvās darbvietas tur, kur darba 
tirgū ir konstatētas nepilnības, un/vai 
palīdzētu īpašām darbinieku grupām, 
piemēram, jauniem cilvēkiem.

4. Pasākumi personu mobilitātes 
veicināšanai Savienībā, jo īpaši, domājot 
par pārrobežu darba ņēmējiem un
daudzvalodu digitālās platformas izveidi, 
kas nepieciešama brīvo darbvietu un 
pieteikumu noskaidrošanai, un 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, lai 
aizpildītu brīvās darbvietas tur, kur darba 
tirgū ir konstatētas nepilnības, un/vai 
palīdzētu īpašām darbinieku grupām, 
piemēram, jauniem cilvēkiem.

Or. de

Grozījums Nr. 299
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pasākumi personu mobilitātes 
veicināšanai Savienībā, jo īpaši 
daudzvalodu digitālās platformas izveide, 
kas nepieciešama brīvo darbvietu un 
pieteikumu noskaidrošanai, un 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, lai 
aizpildītu brīvās darbvietas tur, kur darba 
tirgū ir konstatētas nepilnības, un/vai 
palīdzētu īpašām darbinieku grupām,
piemēram, jauniem cilvēkiem un 
personām, kas meklē pirmo darbavietu;

Or. fr

Grozījums Nr. 300
Philippe Boulland
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tieslietu darbinieku un EURES 
politisko konsultantu apmācība;

Or. fr

Grozījums Nr. 301
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kapacitātes nostiprināšana dalībvalstu 
pārvaldes iestādēs un iestāžu ieceltajos 
īpašajos dienestos, kas atbildīgi par 
mērķtiecīgas ģeogrāfiskās mobilitātes 
veicināšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 302
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 4. punkts – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 303
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Darbības, lai atbalstītu piekļuvi 
specializētiem profesionālās kvalifikācijas 
kursiem nolūkā labāk palīdzēt konkrētām 
darba ņēmēju vai bezdarbnieku grupām.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atbalsts mikrofinansēšanai un 
sociālajiem uzņēmumiem, jo īpaši 
izmantojot finanšu instrumentus, kas 
noteikti pirmās daļas VIII sadaļā Regulā 
Nr. XXX/2012 [jaunā Finanšu regula] 
par finanšu noteikumiem, ko piemēro 
Savienības gada budžetam, un dotācijas.

5. Darbību veidi, kas ir tiesīgi saņemt 
finansējumu saskaņā ar 
„mikrofinansēšanu un sociālajiem 
uzņēmumiem”.

Or. fr

Grozījums Nr. 305
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atbalsts mikrofinansēšanai un 
sociālajiem uzņēmumiem, jo īpaši 
izmantojot finanšu instrumentus, kas 

5. Atbalsts mikrofinansēšanai un 
sociālajiem uzņēmumiem, kā arī atbalsts 
personām, kurām nav kredītspējas vai tā 
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noteikti pirmās daļas VIII sadaļā Regulā 
Nr. XXX/2012 [jaunā Finanšu regula] par 
finanšu noteikumiem, ko piemēro 
Savienības gada budžetam, un dotācijas.

ir nepietiekama un kurām nav kapitāla 
resursu vai tie ir nepietiekami, un kuras 
tādēļ nevar piekļūt kredītiem, jo īpaši 
izmantojot finanšu instrumentus, kas 
noteikti pirmās daļas VIII sadaļā Regulā 
Nr. XXX/2012 [jaunā Finanšu regula] par 
finanšu noteikumiem, ko piemēro 
Savienības gada budžetam, un dotācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atbalsts mikrofinansēšanai un 
sociālajiem uzņēmumiem, jo īpaši 
izmantojot finanšu instrumentus, kas 
noteikti pirmās daļas VII sadaļā Regulā 
Nr. XXX/2012 [jaunā Finanšu regula] 
par finanšu noteikumiem, ko piemēro 
Savienības gada budžetam, un dotācijas;

Or. fr

Grozījums Nr. 307
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kapacitātes nostiprināšana dalībvalstu 
pārvaldes iestādēs, kā arī dalībvalstu un 
mikrokredītu nodrošinātāju un 
popularizētāju iestāžu ieceltajos īpašajos 
dienestos;

Or. fr
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Grozījums Nr. 308
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Atbalsts mikrouzņēmumiem un 
sociālajiem uzņēmumiem, izmantojot 
finanšu instrumentus, profesionālās 
apmācības sniegšanai jauniešiem un/vai 
bezdarbniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Jan Kozłowski

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.

Programmas atļautos pasākumus var 
īstenot kopā ar citiem Savienības 
instrumentiem ar noteikumu, ka šie 
pasākumi atbilst gan programmas, gan 
attiecīgā instrumenta mērķiem. Ir svarīgi 
noteikt skaidras robežas starp 
intervencēm saskaņā ar citiem 
instrumentiem (piemēram, ESF vai 
ERAF) un programmu, lai izvairītos no 
atbalsta pārklāšanās un lai nodrošinātu 
sinerģiju.

Or. pl

Grozījums Nr. 310
Jutta Steinruck
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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), Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu (ERAF), 
Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” un
Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un 
vidējo uzņēmumu programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 311
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 
atbilstīgi partnerības principam 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, vienlīdzīgas iespējas, 
izglītība, profesionālā apmācība, bērnu 
tiesības un labklājība, jaunatnes politika, 
migrācijas politika, pētniecība un 
inovācija, uzņēmējdarbība, veselība, darba 
apstākļi, paplašināšanās un ārējās 
attiecības, kā arī vispārējā ekonomiskā 
politika.



AM\900457LV.doc 99/148 PE487.817v02-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 312
Kinga Göncz

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. 
Programmas atbalstītajos pasākumos 
jāievēro Savienības un valstu tiesību akti, 
tostarp noteikumi par valsts atbalstu.

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. Komisija 
nodrošinās, ka dalībvalstis no ESF piešķir 
finansējumu organizācijām, kas piedāvā 
apmācības un darbaudzināšanas 
programmas mikrokredītu gala 
saņēmējiem; turklāt Komisija mudinās 
dalībvalstis ES mikrokredītu saņēmējiem 
piešķirt procentu subsīdijas no ESF. 
Programmas atbalstītajos pasākumos 
jāievēro Savienības un valstu tiesību akti, 
tostarp noteikumi par valsts atbalstu.

Or. hu

Grozījums Nr. 313
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 1. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
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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.

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), 
struktūrfondiem, ERAF, īpašām MVU 
paredzētām programmām 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 314
Mara Bizzotto

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) un tādās 
jomās kā sociālais dialogs, tiesiskums un 
pamattiesības, izglītība, profesionālā 
apmācība un jaunatnes politika, pētniecība 
un inovācija, uzņēmējdarbība, veselība, 
ārējās attiecības, kā arī vispārējā 
ekonomiskā politika.

Or. it

Grozījums Nr. 315
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas atbalstītajos pasākumos 
jāievēro Savienības un valstu tiesību akti, 
tostarp noteikumi par valsts atbalstu.

2. Programmas atbalstītajos pasākumos 
jāievēro Savienības un valstu tiesību akti, 
tostarp noteikumi par valsts atbalstu un 
SDO konvencijas.

Or. en

Grozījums Nr. 316
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Turklāt īstenotās darbības atbilst 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartai 
un ANO Konvencijai par personu ar 
invaliditāti tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 317
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar programmu īstenoto darbību 
rezultāti tiek piemērotā veidā paziņoti un 
izplatīti, lai iespējami palielinātu to 
ietekmi, ilgtspēju un Savienības pievienoto 
vērtību.

1. Saskaņā ar programmu īstenoto darbību 
rezultāti tiek regulārā un piemērotā veidā 
paziņoti un izplatīti pilsoņiem, EESK, 
MVU pārstāvjiem, sociālajiem partneriem 
un Eiropas Parlamentam, lai iespējami 
palielinātu to ietekmi, ilgtspēju un 
Savienības pievienoto vērtību.

Or. fr
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Grozījums Nr. 318
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar programmu īstenoto darbību 
rezultāti tiek piemērotā veidā paziņoti un 
izplatīti, lai iespējami palielinātu to 
ietekmi, ilgtspēju un Savienības pievienoto 
vērtību.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. hu

Grozījums Nr. 319
Philippe Boulland

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 
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.

Lai īstenotu programmas regulāru 
uzraudzību un veiktu jebkādus tās politisko 
un finanšu prioritāšu grozījumus, Komisija 
reizi gadā sagatavo uzraudzības ziņojumus 
un nosūta tos Eiropas Parlamentam un 
Padomei un informatīviem nolūkiem RK 
un EESK. Šajos ziņojumos iekļauj 
kvalitatīvus un skaitliskus 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. Šie ziņojumi ir publiskojami 
un nododami sabiedrības rīcībā, lai 
nodrošinātu labāku pārredzamību.

Or. fr

Grozījums Nr. 320
Marian Harkin
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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 
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.

Lai īstenotu programmas regulāru 
uzraudzību un veiktu jebkādus tās politisko 
un finanšu prioritāšu grozījumus, Komisija 
pēc 1 gada sagatavo sākotnēju 
uzraudzības ziņojumu un reizi divos gados 
sagatavo turpmākus uzraudzības 
ziņojumus un nosūta tos Eiropas 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 321
Kinga Göncz

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 
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.

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

Or. hu
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Grozījums Nr. 322
Jan Kozłowski

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 
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.

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 
Parlamentam un Padomei. Šajos ziņojumos 
iekļauj saistībā ar programmas īstenošanu 
panākto progresu, sasniegtos rezultātus un 
to, kādā mērā ar programmas darbību 
palīdzību tiek risināti dzimumu līdztiesības 
un diskriminācijas aizlieguma jautājumi, 
tai skaitā arī jautājumi attiecībā uz 
piekļuvi.

Or. pl

Grozījums Nr. 323
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 sadarbībā ar 26.d pantā 
minēto stratēģisko konsultatīvo padomi
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. Šī 
26.d pantā minētā stratēģiskā konsultatīvā 
padome iesaistās visā novērtēšanas 
procesā.

Or. en
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Grozījums Nr. 324
Jan Kozłowski

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 ne vēlāk kā līdz 2017. 
gada beigām, lai novērtētu programmas 
mērķu sasniegšanā panākto progresu, 
noteiktu, vai programmas līdzekļi ir 
izlietoti efektīvi, un novērtētu tās 
pievienoto vērtību Savienībai. Komisija, 
pamatojoties uz šo pārskatu, var ierosināt 
apropriāciju pārvietošanu starp 
programmas sadaļām.

Or. pl

Grozījums Nr. 325
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Tematiskās iedaļas un finansējums

1. PROGRESSS sadaļa atbalsta šādas 
darbības saskaņā ar vienu vai vairākām 
no a), b) un c) apakšpunktā uzskaitītajām 
tematiskajām iedaļām. Visā programmas 
darbības laikā 5. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētajā finansējuma 
sadalījumā starp dažādām iedaļām ņem 
vērā šādus ierobežojumus:
a) nodarbinātība, kur vismaz 10 % no šīs 
iedaļas piešķīruma izmanto jauniešu 
bezdarba novēršanai;
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b) sociālā aizsardzība, sociālā iekļaušana 
un nabadzības samazināšana un 
novēršana: 50 %;
c) darba apstākļi: 10 %.
2. Šo trīs tematisko iedaļu darbību 
ietvaros vismaz 25 % no 5. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minētā 
piešķīruma izmanto eksperimentiem 
sociālās politikas jomā visā programmas 
darbības laikā.
3. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 26.e pantu 
attiecībā uz finansējuma sadali šīs sadaļas 
atsevišķām iedaļām. Komisijai ir tiesības 
noteikt kopējo piešķīrumu a) iedaļai un 
palielināt vai samazināt b) un c) sadaļas 
piešķīrumus, kas minēti 1. punktā, par ne 
vairāk kā 5 %, pienācīgi ņemot vērā 
PROGRESS sadaļā ietverto jomu 
konkrētās vajadzības un politikas 
prioritātes.

Or. en

Grozījums Nr. 326
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Tematiskās iedaļas

PROGRESS sadaļas daudzgadu darba 
programmā būtu jāatbalsta darbības 
saskaņā ar vienu vai vairākām šādām 
tematiskajām iedaļām:
a) nodarbinātība;
b) sociālā aizsardzība, sociālā iekļaušana 
un nabadzības samazināšana un 
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novēršana;
c) darba apstākļi, arodveselība un darba 
drošība.
Turklāt tajā būtu jāiekļauj šādas 
horizontālās prioritātes:
a) eksperimenti sociālās politikas jomā;
b) jauniešu bezdarba un atstumtības 
novēršana;
c) vienlīdzīgu iespēju veicināšana starp 
sievietēm un vīriešiem;
d) diskriminācijas dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ
apkarošana un saistību izpilde saskaņā ar 
ANO Konvenciju par personu ar 
invaliditāti tiesībām;
e) bērnu tiesību un labklājības 
aizsardzība.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus 4. pantā izklāstītajiem vispārējiem 
mērķiem PROGRESS sadaļas konkrētie 
mērķi ir:

Papildus 4. pantā izklāstītajiem vispārējiem 
mērķiem PROGRESS sadaļas konkrētie 
mērķi ir atbalstīt stratēģijas 
„Eiropa 2020”, Eiropas platformas cīņai 
pret nabadzību un citu attiecīgo 
pamatiniciatīvu īstenošana, kā arī dalība 
nostiprinātā sociālajā atvērtās 
koordinācijas metodē. Konkrētie mērķi ir:

Or. en
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Grozījums Nr. 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pilnveidot un izplatīt augstvērtīgas 
salīdzinošās analītiskās zināšanas, lai 
nodrošinātu to, ka Savienības 
nodarbinātības un sociālās politikas un
darba apstākļu tiesību akti balstās uz 
pamatotiem pierādījumiem un atbilst 
vajadzībām, problēmām un apstākļiem 
atsevišķās dalībvalstīs un citās programmā 
iesaistītajās valstīs;

a) pilnveidot un izplatīt augstvērtīgas 
salīdzinošās analītiskās zināšanas, lai 
nodrošinātu to, ka Savienības politika
nodarbinātības, darba apstākļu, sociālās 
aizsardzības, sociālās iekļaušanas, 
diskriminācijas un vairākkārtējas 
diskriminācijas apkarošanas, nabadzības 
un mājokļa zaudēšanas novēršanas, 
jauniešu bezdarba un jauniešu 
nabadzības novēršanas, migrantu un 
etnisko minoritāšu nabadzības novēršanas 
un bērnu nabadzības un enerģētiskās 
nabadzības novēršanas jomā, kā arī 
attiecīgie tiesību akti balstās uz 
pamatotiem pierādījumiem un atbilst 
cilvēku vajadzībām, sociālajām 
problēmām un sociālajiem apstākļiem 
atsevišķās dalībvalstīs un citās programmā 
iesaistītajās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 329
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pilnveidot un izplatīt augstvērtīgas 
salīdzinošās analītiskās zināšanas, lai 
nodrošinātu to, ka Savienības 
nodarbinātības un sociālās politikas un
darba apstākļu tiesību akti balstās uz 
pamatotiem pierādījumiem un atbilst 
vajadzībām, problēmām un apstākļiem 
atsevišķās dalībvalstīs un citās programmā 

a) pilnveidot un izplatīt augstvērtīgas 
salīdzinošās analītiskās zināšanas, lai 
nodrošinātu to, ka Savienības sociālā
politika atstumtības apkarošanas, 
veselības aprūpes pieejamības 
vistrūcīgākajām personām, nodarbinātības 
jomā un darba apstākļu tiesību akti balstās 
uz specifiskiem vietējiem, reģionālajiem 
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iesaistītajās valstīs; vai valsts pierādījumiem un pilnībā atbilst 
darba meklētāju un/vai darba ņēmēju 
vajadzībām un pilsoņu vajadzībām, 
problēmām un apstākļiem atsevišķās 
dalībvalstīs un citās programmā 
iesaistītajās valstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 330
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pilnveidot un izplatīt augstvērtīgas 
salīdzinošās analītiskās zināšanas, lai 
nodrošinātu to, ka Savienības 
nodarbinātības un sociālās politikas un 
darba apstākļu tiesību akti balstās uz 
pamatotiem pierādījumiem un atbilst 
vajadzībām, problēmām un apstākļiem 
atsevišķās dalībvalstīs un citās programmā 
iesaistītajās valstīs;

a) pilnveidot un izplatīt augstvērtīgas 
salīdzinošās analītiskās zināšanas, lai 
nodrošinātu to, ka Savienības 
nodarbinātības un sociālās politikas un 
darba apstākļu tiesību akti balstās uz 
pamatotiem pierādījumiem un efektīvi 
atbilst vajadzībām, problēmām un 
apstākļiem atsevišķās dalībvalstīs un citās 
programmā iesaistītajās valstīs;

Or. el

Grozījums Nr. 331
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veicināt efektīvu un iekļaujošu 
informācijas izplatīšanu, abpusēju zināšanu 
apguvi un dialogu par Savienības 
nodarbinātības un sociālo politiku un
darba apstākļu tiesību aktiem Savienības, 
dalībvalstu un starptautiskā līmenī, lai 
palīdzētu dalībvalstīm un citām programmā 

b) veicināt efektīvu un iekļaujošu 
informācijas izplatīšanu, abpusēju zināšanu 
apguvi un dialogu — saistībā ar Eiropas 
nodarbinātības stratēģiju un atvērto 
koordinācijas metodi sociālās aizsardzības 
un iekļaušanas jomā —, veidojot 
specializētu struktūru tīklus, tostarp 
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iesaistītajām valstīm politikas izveidē un 
Savienības tiesību aktu īstenošanā;

sociālo partneru un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju tīklus, par 
Savienības politiku nodarbinātības, 
sociālās aizsardzības, sociālās 
iekļaušanas, darba apstākļu tiesību aktu, 
diskriminācijas un vairākkārtējas 
diskriminācijas apkarošanas, nabadzības 
un mājokļa zaudēšanas novēršanas, 
bērnu tiesību un labklājības aizsardzības, 
jauniešu bezdarba un jauniešu 
nabadzības novēršanas, migrantu 
integrācijas un patvēruma meklētāju 
situācijas uzlabošanas jomā Savienības, 
dalībvalstu un starptautiskā līmenī, lai 
palīdzētu dalībvalstīm un citām programmā 
iesaistītajām valstīm politikas izveidē un 
Savienības tiesību aktu īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 332
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veicināt efektīvu un iekļaujošu 
informācijas izplatīšanu, abpusēju zināšanu 
apguvi un dialogu par Savienības 
nodarbinātības un sociālo politiku un 
darba apstākļu tiesību aktiem Savienības, 
dalībvalstu un starptautiskā līmenī, lai 
palīdzētu dalībvalstīm un citām programmā 
iesaistītajām valstīm politikas izveidē un 
Savienības tiesību aktu īstenošanā;

b) veicināt efektīvu un iekļaujošu 
informācijas izplatīšanu, jo īpaši par 
inovatīvām darbībām nodarbinātības un 
pirmās darbavietas pieejamības jomā,
abpusēju zināšanu apguvi un dialogu par 
Savienības sociālo politiku, atstumtības 
apkarošanu, kā arī informatīvām
kampaņām par Eiropas uzņēmumu 
ieinteresētību saņemt sociāli apzinīga 
uzņēmuma preču zīmi un par darba 
apstākļu tiesību aktiem Savienības, 
dalībvalstu un starptautiskā līmenī, lai 
palīdzētu dalībvalstīm un citām programmā 
iesaistītajām valstīm politikas izveidē un 
Savienības tiesību aktu īstenošanā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 333
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veicināt efektīvu un iekļaujošu 
informācijas izplatīšanu, abpusēju zināšanu 
apguvi un dialogu par Savienības 
nodarbinātības un sociālo politiku un
darba apstākļu tiesību aktiem Savienības, 
dalībvalstu un starptautiskā līmenī, lai 
palīdzētu dalībvalstīm un citām programmā 
iesaistītajām valstīm politikas izveidē un 
Savienības tiesību aktu īstenošanā;

b) veicināt efektīvu un iekļaujošu 
informācijas izplatīšanu, abpusēju zināšanu 
apguvi un dialogu — saistībā ar Eiropas 
nodarbinātības stratēģiju un atvērto 
koordinācijas metodi sociālās aizsardzības 
un iekļaušanas jomā —, veidojot 
specializētu struktūru tīklus, tostarp 
sociālo partneru un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju tīklus, par
Savienības politiku nodarbinātības, darba 
apstākļu, sociālās aizsardzības, sociālās 
iekļaušanas un nabadzības novēršanas 
jomā, kā arī par attiecīgajiem tiesību 
aktiem Savienības, dalībvalstu un 
starptautiskā līmenī, lai palīdzētu 
dalībvalstīm un citām programmā 
iesaistītajām valstīm politikas izveidē un 
Savienības tiesību aktu īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 334
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) atbalstīt visu attiecīgo dalībnieku 
aktīvu līdzdalību turpmākajos pasākumos 
saistībā ar jau noteiktajām Savienības 
prioritātēm, piemēram, aktīvu iekļaušanu, 
diskriminācijas un vairākkārtējas 
diskriminācijas apkarošanu, 
bezpajumtniecības un mājokļa 
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zaudēšanas novēršanu, bērnu nabadzību, 
enerģētisko nabadzību, jauniešu 
nabadzību un bezdarbu, kā arī migrantu 
nabadzību, patvēruma meklētāju un 
etnisko minoritāšu situācijas uzlabošanu, 
Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā 
(2010.–2020. gads) īstenošanu, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvencijas par 
personu ar invaliditāti tiesībām 
īstenošanu, kā arī vienotas rīcības 
īstenošanu garīgās veselības un veselības 
aprūpes nevienlīdzību jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 335
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – bb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) veicināt profilaksi arodveselības un 
darba drošības jomā un veicināt gan 
garīgo, gan fizisko veselību darba vidē;

Or. en

Grozījums Nr. 336
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sniegt finansiālu atbalstu politikas 
veidotājiem, lai pārbaudītu sociālās un 
darba tirgus politikas reformas; palielināt 
galveno dalībnieku kapacitāti sociālo
eksperimentu izstrādē un īstenošanā; 
nodrošināt piekļuvi attiecīgajām zināšanām 
un pieredzei;

c) sniegt finansiālu atbalstu politikas 
veidotājiem, lai prognozētu un attīstītu 
darbvietu radīšanas potenciālu un 
prasmju vajadzības, veicinot pāreju uz 
resursu ziņā efektīvu un zema oglekļa 
emisiju līmeņa ekonomiku un nodrošinot 
ilgtspējīgu vides un sociālo attīstību, kā 
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arī lai atbilstīgi pārbaudītu sociālās un 
darba tirgus politikas virzienus, tādējādi 
uzlabojot darbvietu kvalitāti un sociālo 
aizsardzību; palielināt galveno dalībnieku 
kapacitāti eksperimentu izstrādē un 
īstenošanā sociālās politikas jomā saistībā 
ar šiem mērķiem un sociālo attīstību; 
nodrošināt piekļuvi attiecīgajām zināšanām 
un pieredzei;

Or. en

Grozījums Nr. 337
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sniegt finansiālu atbalstu politikas 
veidotājiem, lai pārbaudītu sociālās un 
darba tirgus politikas reformas; palielināt 
galveno dalībnieku kapacitāti sociālo 
eksperimentu izstrādē un īstenošanā; 
nodrošināt piekļuvi attiecīgajām zināšanām 
un pieredzei;

c) sniegt finansiālu atbalstu valsts, 
reģionālajiem vai vietējiem dalībniekiem, 
lai pārbaudītu sociālās un darba tirgus 
politikas reformas; palielināt galveno 
dalībnieku kapacitāti sociālo eksperimentu 
izstrādē un īstenošanā; nodrošināt piekļuvi 
attiecīgajām zināšanām un pieredzei;

Or. fr

Grozījums Nr. 338
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sniegt finansiālu atbalstu Savienības un 
dalībvalstu organizācijām, lai palielinātu to 
kapacitāti Savienības nodarbinātības un
sociālās politikas un darba apstākļu tiesību 
aktu īstenošanas izstrādei, veicināšanai un 
atbalstam.

d) sniegt finansiālu atbalstu Savienības un 
valsts, reģionālajām vai vietējām
organizācijām, lai palielinātu to kapacitāti 
inovatīvu sociālo eksperimentu veikšanai,
Savienības sociālās politikas, atstumtības 
apkarošanas un nodarbinātības un darba 
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apstākļu tiesību aktu īstenošanas izstrādei, 
veicināšanai un atbalstam.

Or. fr

Grozījums Nr. 339
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sniegt finansiālu atbalstu Savienības un
dalībvalstu organizācijām, lai palielinātu to 
kapacitāti Savienības nodarbinātības un
sociālās politikas un darba apstākļu tiesību 
aktu īstenošanas izstrādei, veicināšanai un 
atbalstam.

d) sniegt finansiālu atbalstu organizācijām 
visos līmeņos, lai palielinātu to kapacitāti 
Savienības politikas nodarbinātības, darba 
apstākļu, sociālās aizsardzības, sociālas 
iekļaušanas un nabadzības novēršanas 
jomā izstrādei, veicināšanai un atbalstam, 
kā arī attiecīgo tiesību aktu izstrādei, 
veicināšanai un atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 340
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
15. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus 4. pantā izklāstītajiem 
vispārējiem mērķiem inovācijas un 
sociālie eksperimenti saskaņā ar 
PROGRESS ir:
a) sociālās preču zīmes izstrāde, kas ļautu 
atpazīt uzņēmumus, kurš cenšas ievērot 
ļoti tālejošus sociālos kritērijus, nevis tikai 
tiesību aktos noteiktos minimālos 
standartus, lai izveidotu tādu Eiropas 
sociālo modeli, kas spēj piedāvāt 
vislabāko sociālo aizsardzību darba 
ņēmējiem un atbilst patērētāju cerībām, 
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kā arī to finanšu iestāžu cerībām, kas 
vēlas ieguldīt sociāli atbildīgos 
uzņēmumos;
b) tāda finansējuma ieviešana, kas ļauj tā 
saņēmējiem izmantot to kā „personīgo 
ieguldījumu” attiecībās ar finanšu 
iestādēm;
c) vienas pieturas aģentūru izveides 
veicināšana, kurās tiek nodrošināti gan 
nodarbinātības dienestu, gan visu pārējo 
ar to saistīto sociālo dienestu (NVO, 
apvienības, sociālie partneri u.c.) 
pakalpojumi profesionālajā (apmācība, 
prakse, kvalifikācijas maiņa u.tml.) un 
sociālajā (mājoklis, veselība, transports 
u.tml.) jomā;
d) attālinātā darba popularizēšana;
e) izglītības iestāžu iniciatīvu un 
informācijas centru veicināšana un 
atbalstīšana, lai nodrošinātu ciešāku 
sadarbību ar nodarbinātības dienestiem, 
attiecīgu pielāgojumu veikšanai apmācībā 
tajās nozarēs, kurās trūkst kvalificētu 
darba ņēmēju;
f) uzņēmumu inkubatoru izveides 
veicināšana, kas ļautu apvienot līdzekļus 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, un tādu 
struktūru izveide, kuru mērķis ir atvieglot 
uzņēmumu izveidi, sniedzot tehnisku un 
finansiālu palīdzību, kā arī sponsorēšanas 
iespējas;
g) pilsoņu informētības uzlabošana par 
specializētu darba meklējumu 
uzlabošanas Eiropas programmu 
esamību;
h) atbalsts iniciatīvām, lai personalizētā 
veidā ņemtu vērā darba meklēšanu un 
bezdarbnieka vidi (atbalsts mobilitātei, 
transportlīdzekļa aizdošana, palīdzība 
transportlīdzekļa vadītāja apliecības 
saņemšanā, sociālā aizsardzība u.tml.);
i) cīņa pret atstumtību un nabadzību, jo 
īpaši nodrošinot veselības aprūpes 
pieejamību vistrūcīgākajām personām.



PE487.817v02-00 116/148 AM\900457LV.doc

LV

Or. fr

Grozījums Nr. 341
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodarbinātības dienesti; b) valsts un privātie nodarbinātības 
dienesti;

Or. en

Grozījums Nr. 342
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
16. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai īstenotu šo programmu, Komisijai 
ir jāuzsāk sadarbība ar fondiem un 
Eiropas kompetentajām aģentūrām 
sociālajā jomā un jānodrošina 
programmas papildināmība un saskaņa 
ar Grundtvig un Leonardo programmām.

Or. fr

Grozījums Nr. 343
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var sadarboties ar trešām 
valstīm, kuras nepiedalās programmā. Šādu 

4. Komisija var sadarboties ar trešām 
valstīm, kuras nepiedalās programmā. Šādu 
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valstu pārstāvji var piedalīties abpusējas 
intereses pasākumos (piemēram, 
konferencēs, darba grupās un semināros), 
kas notiek valstīs, kuras piedalās 
programmā, un minēto pārstāvju dalības 
izmaksas var segt no programmas.

valstu pārstāvji var piedalīties abpusējas 
intereses pasākumos (piemēram, 
konferencēs, darba grupās un semināros), 
kas notiek valstīs, kuras piedalās 
programmā, un minēto pārstāvju dalības 
izmaksas var daļēji segt no programmas.

Or. fr

Grozījums Nr. 344
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Tematiskās iedaļas un finansējums
1. EURES sadaļa atbalsta šādas darbības 
saskaņā ar vienu vai vairākām a), b) un 
c) apakšpunktā uzskaitītajām 
tematiskajām iedaļām. Visā programmas 
darbības laikā 5. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā minētajā finansējuma 
sadalījumā starp dažādām iedaļām ņem 
vērā šādus ierobežojumus:
a) mobilajiem darba ņēmējiem un darba 
devējiem paredzēti informācijas, 
konsultāciju un darbā iekārtošanas 
pakalpojumi: 15 %;
b) mērķtiecīgas mobilitātes shēmas: 20 %;
c) starpvalstu, starpnozaru un pārrobežu 
sadarbība: 40 %.
2. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 26.e pantu 
attiecībā uz finansējuma sadali šīs sadaļas 
atsevišķām iedaļām. Komisijai ir tiesības
palielināt vai samazināt a), b) un 
c) sadaļas piešķīrumus, kas minēti 
1. punktā, par ne vairāk kā 5 %, pienācīgi 
ņemot vērā EURES sadaļā ietverto jomu 
konkrētās vajadzības un politikas 
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prioritātes.

Or. en

Grozījums Nr. 345
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Tematiskās iedaļas

19.a pants
Tematiskās iedaļas
EURES sadaļā iekļauj darbības šādās 
jomās:
a) mobilajiem darba ņēmējiem un darba 
devējiem paredzēti informācijas, 
konsultāciju un darbā iekārtošanas 
pakalpojumi;
b) mērķtiecīgas mobilitātes shēmas;
c) starpvalstu, starpnozaru un pārrobežu 
sadarbība;
d) darbību un darbā iekārtošanas 
pakalpojumu novērtējums kā vienojoša 
iedaļa;
e) iniciatīva „Tava pirmā EURES 
darbavieta” gados jauniem darba 
meklētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nodrošināt, lai informācija par darba 
piedāvājumiem, pieteikumiem un cita 
atbilstīgā informācija būtu pārredzama 
potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem 
un darba devējiem; to panāk ar minētās 
informācijas apmaiņu un izplatīšanu 
starpvalstu, starpreģionu un pārrobežu 
līmenī, lietojot standartizētas sadarbspējas 
formas;

a) nodrošināt, lai informācija un ieteikumi 
par darba piedāvājumiem, pieteikumiem un 
cita atbilstīgā informācija, piemēram, par 
dzīves un darba apstākļiem, tostarp spēkā 
esošajiem sociālās jomas tiesību aktiem, 
darba tiesībām un koplīgumiem, kā arī 
iespējām apgūt jaunas prasmes, būtu 
pārredzama potenciālajiem pieteikumu 
iesniedzējiem un darba devējiem; to panāk 
ar minētās informācijas apmaiņu un 
izplatīšanu starpvalstu, starpreģionu un 
pārrobežu līmenī, lietojot standartizētas 
sadarbspējas formas, kā arī ar 
individuālajām konsultācijām;

Or. en

Pamatojums

Informācija par dzīves un darba apstākļiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 492/2011 par darba 
ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā 12. panta 3. punktu, visticamāk, noderēs kā ieteikumi 
darba ņēmējiem no citām dalībvalstīm. Šī informācijas apmaiņa var arī ietvert iespējas iegūt 
jaunas prasmes citā dalībvalstī, kā noteikts Komisijas Lēmuma 2003/8/EK attiecībā uz darba 
piedāvājumu un pieprasījumu apkopošanu un apmierināšanu 2. pantā.

Grozījums Nr. 347
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nodrošināt, lai informācija par darba 
piedāvājumiem, pieteikumiem un cita 
atbilstīgā informācija būtu pārredzama 
potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem 
un darba devējiem; to panāk ar minētās 
informācijas apmaiņu un izplatīšanu 
starpvalstu, starpreģionu un pārrobežu 
līmenī, lietojot standartizētas sadarbspējas 
formas;

a) nodrošināt, lai informācija par darba 
piedāvājumiem, pieteikumiem un cita 
atbilstīgā informācija būtu pārredzama 
potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem 
un darba devējiem; to panāk ar minētās 
informācijas apmaiņu un izplatīšanu 
starpvalstu, starpreģionu un pārrobežu 
līmenī, lietojot standartizētas sadarbspējas 
formas; nodrošināt, lai mērķtiecīga 
mobilitāte nerada draudus vietējās 
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nodarbinātības pieejamībai, ko var panākt 
ar attiecīgi pielāgotu apmācību tajās 
nozarēs, kurās trūkst kvalificētu darba 
ņēmēju;

Or. fr

Grozījums Nr. 348
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nodrošināt, lai informācija par darba 
piedāvājumiem, pieteikumiem un cita 
atbilstīgā informācija būtu pārredzama 
potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem 
un darba devējiem; to panāk ar minētās 
informācijas apmaiņu un izplatīšanu 
starpvalstu, starpreģionu un pārrobežu 
līmenī, lietojot standartizētas sadarbspējas 
formas;

a) nodrošināt, lai informācija par darba 
piedāvājumiem, pieteikumiem un cita 
atbilstīgā informācija būtu pārredzama 
potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem 
un darba devējiem, un nodrošināt 
darbaudzināšanu, lai palielinātu cilvēku, 
it sevišķi mazkvalificēto personu, iespējas; 
to panāk ar minētās informācijas apmaiņu 
un izplatīšanu starpvalstu, starpreģionu un 
pārrobežu līmenī, lietojot standartizētas 
sadarbspējas formas;

Or. en

Grozījums Nr. 349
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pilnveidot darba ņēmēju darbā 
pieņemšanas un iekārtošanas 
pakalpojumus, noskaidrojot darba
piedāvājumus un pieteikumus Eiropas 
līmenī; šajā pakalpojumā ir jāiekļauj visi 
iekārtošanas posmi, proti, no sagatavošanas 
pieņemšanai darbā līdz palīdzībai pēc 

b) pilnveidot darba ņēmēju darbā 
pieņemšanas, ietverot orientēšanu un 
apmācību vienas pieturas aģentūras 
veidā, un iekārtošanas pakalpojumus, lai 
apmierinātu darba meklētāju īpašās 
vajadzības, jo īpaši lai atvieglotu 
administratīvās formalitātes un 
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iekārtošanas darbā, ar mērķi sekmīgi 
iekļaut pieteikuma iesniedzēju darba tirgū; 
šādos pakalpojumos ir jāiekļauj 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, lai 
aizpildītu brīvās darbvietas tur, kur ir 
konstatētas nepilnības darba tirgū, un/vai 
palīdzētu atsevišķām darbinieku grupām, 
piemēram, jauniem cilvēkiem.

nodrošinātu prasmju atbilstību darba 
piedāvājumiem un pieteikumiem Eiropas 
līmenī; šajā pakalpojumā ir jāiekļauj visi 
iekārtošanas posmi, proti, no sagatavošanas 
pieņemšanai darbā līdz palīdzībai pēc 
iekārtošanas darbā, ar mērķi sekmīgi 
iekļaut pieteikuma iesniedzēju darba tirgū; 
šādos pakalpojumos ir jāiekļauj 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, lai 
aizpildītu brīvās darbvietas tur, kur ir 
konstatētas nepilnības darba tirgū, un/vai 
palīdzētu atsevišķām darbinieku grupām, 
piemēram, jauniem cilvēkiem. Darbā 
pieņemšanas un iekārtošanas 
pakalpojumiem jo īpaši jānodrošina, ka 
netiek veicināta intelektuālā darbaspēka 
emigrācija.

Or. fr

Grozījums Nr. 350
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pilnveidot darba ņēmēju darbā 
pieņemšanas un iekārtošanas 
pakalpojumus, noskaidrojot darba 
piedāvājumus un pieteikumus Eiropas 
līmenī; šajā pakalpojumā ir jāiekļauj visi 
iekārtošanas posmi, proti, no sagatavošanas 
pieņemšanai darbā līdz palīdzībai pēc 
iekārtošanas darbā, ar mērķi sekmīgi 
iekļaut pieteikuma iesniedzēju darba tirgū; 
šādos pakalpojumos ir jāiekļauj 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, lai 
aizpildītu brīvās darbvietas tur, kur ir 
konstatētas nepilnības darba tirgū, un/vai 
palīdzētu atsevišķām darbinieku grupām, 
piemēram, jauniem cilvēkiem.

b) pilnveidot darba ņēmēju darbā 
pieņemšanas un iekārtošanas 
pakalpojumus, lai nodarbinātība būtu 
ilgtspējīga, noskaidrojot darba 
piedāvājumus un pieteikumus Eiropas 
līmenī; šajā pakalpojumā ir jāiekļauj visi 
iekārtošanas posmi, proti, no sagatavošanas 
pieņemšanai darbā līdz palīdzībai pēc 
iekārtošanas darbā, ar mērķi sekmīgi 
iekļaut pieteikuma iesniedzēju darba tirgū; 
šādos pakalpojumos ir jāiekļauj 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, lai 
aizpildītu brīvās darbvietas tur, kur ir 
konstatētas nepilnības darba tirgū, un/vai 
palīdzētu atsevišķām darbinieku grupām, 
piemēram, jauniem cilvēkiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 351
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) izstrādāt mērķtiecīgu darbvietu 
mobilitātes shēmu darbā pieņemšanai un 
iekārtošanai darbā starpvalstu līmenī, lai 
palīdzētu jauniešiem atrast darbu citā 
dalībvalstī (iniciatīva „Tava pirmā 
EURES darbavieta”) ar darba 
piedāvājumu un pieprasījumu 
apkopošanu un nodrošināšanu Eiropas 
līmenī; tas ietver visus darbā iekārtošanas 
posmus, sākot no sagatavošanās pirms 
pieņemšanas darbā, līdz palīdzībai pēc 
pieņemšanas darbā, lai pieteikuma 
iesniedzējs spētu sekmīgi integrēties darba 
tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 352
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants
Īpašas darbības

Papildus 6. pantā izklāstītajiem darbību 
veidiem uz EURES sadaļu var attiekties 
šādi īpaši pasākumi:
a) pārrobežu partnerību izveide, ja to 
pieprasa dienesti, kas ir teritoriāli 
atbildīgi par robežreģioniem; konsultāciju 
un informācijas saņemšanas iespēju 
nodrošināšana darba meklētājiem, 
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mobilajiem darba ņēmējiem, tostarp 
pārrobežu darba ņēmējiem, sezonas darba 
ņēmējiem, darba ņēmējiem migrantiem, 
norīkotajiem darba ņēmējiem un darba 
devējiem pirms un pēc mobilitātes iespējas 
izmantošanas un tās laikā, lai veicinātu uz 
taisnīgiem pamatiem balstītu brīvprātīgu 
ģeogrāfisko mobilitāti; informatīvo 
materiālu izstrādāšana un izplatīšana, lai 
informētu darba meklētājus, mobilos 
darba ņēmējus, darba devējus un EURES 
konsultantus par darba tiesībām, sociālā 
nodrošinājuma sistēmām un darba 
apstākļiem pārrobežu reģionos un citās 
dalībvalstīs;
b) mērķtiecīgu mobilitātes shēmu izstrāde 
un īstenošana sadarbībā ar Darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvības padomdevēju 
komiteju;
c) EURES veicināto darbību un darbā 
iekārtošanas pakalpojumu novērtēšana, 
kurā vienādā mērā tiek ņemti vērā 
kvalitatīvie un kvantitatīvie kritēriji un 
galvenā uzmanība tiek pievērsta 
rādītājiem par darba ņēmēju ierašanos 
atsevišķās dalībvalstīs un šo dalībvalstu 
atstāšanu, kā arī Savienības kopējiem 
darbā iekārtošanas rādītājiem, tādējādi 
ņemot vērā mainīgo darba tirgus situāciju 
un ar to saistītos mobilitātes modeļus; 
tādu rādītāju izstrāde, sadarbojoties 
Komisijai, dalībvalstīm un sociālajiem 
partneriem, kuri ļauj novērtēt 
nodarbinātības kvalitāti un darba 
apstākļus ar EURES starpniecību 
iegūtajās darbvietās.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
20.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants
Īpaši pasākumi

Papildus 6. pantā izklāstītajiem darbību 
veidiem uz EURES sadaļu var attiekties 
šādi īpaši pasākumi:
a) pārrobežu partnerību izveide; 
daudzvalodu digitālās platformas 
nodrošināšana darba piedāvāšanai un 
meklēšanai; konsultāciju saņemšanas 
iespēju nodrošināšana pirms un pēc 
mobilitātes un tās laikā, lai veicinātu uz 
taisnīgiem pamatiem balstītu brīvprātīgu 
ģeogrāfisko mobilitāti; informatīvo 
materiālu izstrādāšana un izplatīšana.

Or. de

Grozījums Nr. 354
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
20.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.b pants
Mobilitātes shēmas

1. Gadījumos, kad ir konstatēta 
nepārprotama ekonomiska vajadzība 
īstenot mērķtiecīgas mobilitātes shēmas 
vai kad Savienības mēroga pieņemšana 
darbā var radīt pievienoto vērtību, 
piemēram, tādās jomās kā grūti 
aizpildāmās brīvās darbvietas un brīvās 
specializētās darbvietas, kurās ir grūti 
atrast darbiniekus, var izstrādāt 
konkrētām darba ņēmēju grupām, 
noteiktām nozarēm, profesijām, valstīm 
vai valstu grupām paredzētas mērķtiecīgas 
mobilitātes shēmas. Saistībā ar šīm 
shēmām regulāri notiek apspriedes ar 
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Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības 
padomdevēju komiteju.
2. Mērķtiecīgas mobilitātes shēmu pamatā 
ir “taisnīgas mobilitātes” princips, un 
tajās pilnībā tiek ņemti vērā piemērojamie 
darba standarti un tiesiskās prasības. 
Tādējādi šīs shēmas nodrošina 
iekārtošanu darbos, kuri saskaņā ar 
koplīgumiem vai noteiktajām 
minimālajām darba algām ir atbilstīgi un 
pienācīgi apmaksāti un kuros ir 
nodrošināti atbilstīgi un pienācīgi darba 
apstākļi.
3. Īstenotājas organizācijas, kas sniedz 
darba meklētājiem un darba devējiem 
pakalpojumus, kuri saistīti ar 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmām, 
izraugās, izsludinot atklātu uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus, kam pieteikumus 
var iesniegt nodarbinātības dienesti, kuri 
ievēro taisnīgas mobilitātes principu.
4. Jānodrošina, lai mērķtiecīgas 
mobilitātes shēmas tiktu rūpīgi saskaņotas 
un pilnā mērā tiktu ievēroti piemērojamie 
darba tiesību akti un standarti.

Or. de

Grozījums Nr. 355
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
20.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.b pants
Intelektuālā darbaspēka emigrācijas 

uzraudzība
Lai konstatētu un novērstu nelabvēlīgo 
ietekmi, ko ģeogrāfiskā mobilitāte var 
radīt atsevišķās dalībvalstīs vai konkrētās
ekonomikas nozarēs, Komisija saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 12. pantu 
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regulāri uzrauga mobilitātes modeļus, jo 
īpaši kvalificēta darbaspēka mobilitātes 
modeļus. Konstatējot darba tirgū 
traucējumus, Komisija apsver 
nepieciešamību iesniegt Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumus, 
kuru mērķis ir šādu traucējumu 
novēršana.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodarbinātības dienesti; b) valsts un privātie nodarbinātības 
dienesti;

Or. en

Grozījums Nr. 357
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sociālo partneru organizācijas un citas
ieinteresētās personas.

c) reģionālās un vietējās iestādes, sociālo 
partneru organizācijas, reģionālās un
vietējās organizācijas, kā arī ieinteresētās 
personas, kas piedalās pārrobežu 
partnerībās.

Or. de

Grozījums Nr. 358
Marian Harkin
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Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sociālo partneru organizācijas un citas 
ieinteresētās personas.

c) sociālo partneru organizācijas un 
attiecīgās personas, tostarp reģionālās un 
vietējās iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 359
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
Tematiskās iedaļas un finansējums

1. Mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļa atbalsta šādas 
darbības saskaņā ar vienu vai vairākām 
a) un b) apakšpunktā uzskaitītajām 
iedaļām. Visā programmas darbības laikā 
5. panta 2. punkta c) apakšpunktā 
minētajā finansējuma sadalījumā starp 
dažādām iedaļām ņem vērā šādus
ierobežojumus:
a) mikrofinansējums neaizsargātām 
iedzīvotāju grupām un 
mikrouzņēmumiem: 45 %;
b) sociālā uzņēmējdarbība: 45 %.
2. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 26.e pantu 
attiecībā uz finansējuma sadali šīs sadaļas 
atsevišķām iedaļām. Komisijai ir tiesības 
palielināt vai samazināt a) un b) sadaļas 
piešķīrumus, kas minēti 1. punktā, par ne 
vairāk kā 5 %, pienācīgi ņemot vērā 
mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļā ietverto jomu 
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konkrētās vajadzības un politikas 
prioritātes.

Or. en

Grozījums Nr. 360
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – 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 
kuras vēlas nodibināt vai pilnveidot savus 
mikrouzņēmumus;

a) personām, kuras ir zaudējušas darbu vai 
kurām draud darba zaudēšana, vai kurām ir 
grūtības iekļauties vai no jauna iekļauties 
darba tirgū, kā arī personām, kurām draud 
sociālā atstumtība, un neaizsargātām 
personām, kuras atrodas neizdevīgā 
stāvoklī attiecībā uz piekļuvi parastajam 
kredītu tirgum un kuras vēlas nodibināt vai 
pilnveidot savus mikrouzņēmumus, tostarp 
pašnodarbinātību, nepieļaujot 
diskrimināciju vecuma dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 361
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – 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 
kuras vēlas nodibināt vai pilnveidot savus 
mikrouzņēmumus;

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 atstumtām personām, kuras 
atrodas neizdevīgā stāvoklī attiecībā uz 
piekļuvi parastajam kredītu tirgum un 
kuras vēlas nodibināt vai pilnveidot savus 
mikrouzņēmumus un kurām tādēļ 
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vajadzīgs sākuma kapitāls;

Or. de

Grozījums Nr. 362
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) veicināt mikrouzņēmumu izveidi un to 
attīstību, nodrošinot mikrofinansējuma 
pieejamību, kura maksimālo summu varēs 
pārskatīt atkarībā no ekonomiskās 
situācijas;

Or. fr

Grozījums Nr. 363
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mikrouzņēmumiem, it īpaši tādiem, 
kuros ir nodarbinātas a) punktā minētās
personas.

b) mikrouzņēmumiem, it īpaši tādiem, 
kuros ir nodarbinātas neaizsargātas
personas, kuras atrodas nelabvēlīgā darba 
tirgus situācijā.

Or. en

Grozījums Nr. 364
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mikrouzņēmumiem, it īpaši tādiem, 
kuros ir nodarbinātas a) punktā minētās 
personas.

b) mikrouzņēmumiem, it īpaši sociālajā 
ekonomikā, kā arī mikrouzņēmumiem,
kuros ir nodarbinātas a) apakšpunktā
minētās personas.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ieviest tādu finansējumu, kas ļauj tā 
saņēmējiem izmantot to kā „personīgo 
ieguldījumu” attiecībās ar finanšu 
iestādēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 366
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbalstīt to mikrouzņēmumu 
dibināšanu un attīstību, kas saņem 
mikrofinansējumu, jo īpaši papildus 
finansējumam piedāvājot 
darbaudzināšanas un apmācības 
programmas.

Or. en
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Grozījums Nr. 367
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalstīt sociālo uzņēmumu attīstību, it 
īpaši, atvieglojot piekļuvi finansējumam.

3. Atbalstīt sociālo uzņēmumu un to 
uzņēmumu, kam ir piešķirta preču zīme, 
kura apliecina to pastāvīgos centienus 
ievērot vairākus iepriekš noteiktus 
tālejošus sociālos kritērijus, attīstību, it 
īpaši, atvieglojot piekļuvi finansējumam.

Or. fr

Grozījums Nr. 368
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
22. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu papildināmību, Komisija 
un dalībvalstis savā attiecīgajā 
kompetences jomā rūpīgi saskaņos šīs 
darbības ar darbībām, ko īsteno saistībā 
ar kohēzijas politiku un valstu līmenī. 
Šādu darbību mērķis ir veicināt finansētu 
riska dalīšanas instrumentu, piemēram, 
garantiju, pretgarantiju, pašu kapitāla un 
aizņēmuma finansējuma, piedāvājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai nodrošinātu papildināmību, šīs 
darbības cieši saskaņos ar darbībām, ko 
īsteno saistībā ar kohēzijas politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 370
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļā var piedalīties 
publiskas un privātas organizācijas, kas 
valsts, reģionālajā vai vietējā līmenī ir 
dibinātas 16. panta 1. punktā minētajās 
valstīs un nodrošina šajās valstīs:

1. Mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļā var piedalīties 
publiskas un privātas organizācijas, kā arī 
sociāli uzņēmumi un organizācijas, kas 
valsts, reģionālajā vai vietējā līmenī ir 
dibinātas 16. panta 1. punktā minētajās 
valstīs un nodrošina šajās valstīs:

Or. de

Grozījums Nr. 371
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) finansējumu sociālajiem uzņēmumiem. b) finansējumu sociālajiem uzņēmumiem 
un tiem uzņēmumiem, kam ir piešķirta 
preču zīme, kas apliecina to pastāvīgos 
centienus ievērot vairākus iepriekš 
noteiktus tālejošus sociālos kritērijus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 372
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai sasniegtu galīgos saņēmējus un 
izveidotu konkurētspējīgus un
darbotiesspējīgus mikrouzņēmumus, 
publiskajām un privātajām organizācijām, 
kuras īsteno 1. punkta a) apakšpunktā 
minētās darbības, ir cieši jāsadarbojas ar 
organizācijām, kuras pārstāv mikrokredītu 
galīgo saņēmēju intereses, un 
organizācijām, kuras nodrošina šādiem 
galīgajiem saņēmējiem mentoru un 
konsultāciju pakalpojumus, jo īpaši ar 
organizācijām, ko atbalsta ESF.

2. Lai sasniegtu galīgos saņēmējus un 
izveidotu darbotiesspējīgus 
mikrouzņēmumus, publiskajām un 
privātajām organizācijām, kuras īsteno 
1. punkta a) apakšpunktā minētās darbības, 
ir cieši jāsadarbojas ar organizācijām, 
tostarp pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kuras pārstāv mikrokredītu 
galīgo saņēmēju intereses, un 
organizācijām, kuras nodrošina šādiem 
galīgajiem saņēmējiem mentoru un 
konsultāciju pakalpojumus, jo īpaši 
organizācijām, ko atbalsta ESF.

Or. en

Grozījums Nr. 373
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai īstenotu 6. panta 5. punktā minētos 
instrumentus un dotācijas, Komisija var 
slēgt nolīgumus ar iestādēm, kas 
uzskaitītas 55. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta iii) un iv) daļā Regulā 
Nr. XXX/2012 [jaunā 2012. gada Finanšu 
regula] par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības gada budžetam, un jo 
īpaši ar Eiropas Investīciju banku un 
Eiropas Investīciju fondu. Šajos nolīgumos 
sīki izklāsta minētajām finanšu iestādēm 
uzticēto uzdevumu izpildes noteikumus, 

1. Lai īstenotu 6. panta 5. punktā minētos 
instrumentus un dotācijas, Komisija var 
slēgt nolīgumus ar iestādēm, kas 
uzskaitītas 55. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta iii) un iv) punktā Regulā 
Nr. XXX/2012 [jaunā 2012. gada Finanšu 
regula] par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības gada budžetam, un jo 
īpaši ar Eiropas Investīciju banku un 
Eiropas Investīciju fondu. Šajos nolīgumos 
sīki izklāsta minētajām finanšu iestādēm 
uzticēto uzdevumu izpildes noteikumus, 
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tostarp noteikumus, kas norāda uz 
nepieciešamību nodrošināt papildināmību 
un saskaņotību ar esošajiem Savienības un 
dalībvalstu finanšu instrumentiem un 
līdzekļu līdzsvarotu sadalījumu starp 
dalībvalstīm un citām programmā 
iesaistītajām valstīm. Finanšu 
instrumentus, piemēram, riska dalīšanas 
instrumentus, kapitāla instrumentus un 
parāda instrumentus var īstenot, veicot 
ieguldījumus tam paredzētā ieguldījumu 
instrumentā.

tostarp noteikumus, kas norāda uz 
nepieciešamību nodrošināt papildināmību 
un saskaņotību ar esošajiem Savienības un 
dalībvalstu finanšu instrumentiem un 
līdzekļu līdzsvarotu sadalījumu starp 
dalībvalstīm un citām programmā 
iesaistītajām valstīm. Finanšu 
instrumentus, piemēram, finansētus riska 
dalīšanas instrumentus, garantijas un 
pretgarantijas, kapitāla instrumentus un 
parāda instrumentus var īstenot, izmantojot 
fondu, kuru var līdzfinansēt finanšu 
iestādes, vai programmas līdzekļus tieši 
pārvēršot finanšu instrumentos, 
piemēram, garantijās.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
25. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Fonds nodrošina aizdevumus, riska 
dalīšanas instrumentus un pašu kapitālu 
starpniekiem un/vai tiešo finansējumu 
sociālajiem uzņēmumiem. Pašu kapitālu 
cita starpā var nodrošināt kā atvērtu 
līdzdalību kapitālā, potenciālu līdzdalību, 
aizdevumus akcionāriem, kā arī dažādas 
līdzdalības kapitālā kombinācijas, ko 
piedāvā ieguldītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 375
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
25. pants – 1.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Šajā sadaļā tieši vai netieši atbalstīto 
mikrokredītu piešķiršanas nosacījumi, 
piemēram, procentu likmes, ir saprātīgi 
un samērīgi attiecībā pret bāzes riskiem 
un ar kredītu saistītajām faktiskajām 
izmaksām, kā arī attiecībā pret aizdevumu 
pievilcību aizdevumu ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 376
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starptautiskās finanšu iestādes un 
attiecīgā gadījumā fondu vadītāji sūta 
Komisijai ikgadējos īstenošanas 
ziņojumus, kuros izklāstīts, kādas darbības 
ir saņēmušas atbalstu, kā ir segta to 
finansiālā īstenošana, finansējuma un 
ieguldījumu sadalījums un pieejamība pa 
nozarēm un pēc finansējuma saņēmēju 
veida, kādi ir pieņemtie vai noraidītie 
pieteikumi, līgumi, ko noslēgušas 
attiecīgās publiskās vai privātās 
organizācijas, kādas ir finansētās darbības 
un rezultāti, tostarp sociālās ietekmes, 
nodarbinātības radīšanas un atbalstītās 
uzņēmējdarbības ilgtspējas ziņā.

1. Starptautiskās finanšu iestādes un 
attiecīgā gadījumā fondu vadītāji sūta 
Komisijai un Eiropas Parlamentam
ikgadējos īstenošanas ziņojumus, kuros 
izklāstīts, kādas darbības ir saņēmušas 
atbalstu, kā ir segta to finansiālā 
īstenošana, finansējuma un ieguldījumu 
sadalījums un pieejamība pa nozarēm un 
pēc finansējuma saņēmēju veida, kādi ir 
attiecīgajās sadaļās pieņemtie vai 
noraidītie pieteikumi, līgumi, ko 
noslēgušas attiecīgās publiskās vai privātās 
organizācijas, kādas ir finansētās darbības 
un rezultāti, tostarp sociālās ietekmes, 
nodarbinātības radīšanas un atbalstītās 
uzņēmējdarbības ilgtspējas ziņā.

Or. de

Grozījums Nr. 377
Philippe Boulland
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Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starptautiskās finanšu iestādes un 
attiecīgā gadījumā fondu vadītāji sūta 
Komisijai ikgadējos īstenošanas 
ziņojumus, kuros izklāstīts, kādas darbības 
ir saņēmušas atbalstu, kā ir segta to 
finansiālā īstenošana, finansējuma un 
ieguldījumu sadalījums un pieejamība pa 
nozarēm un pēc finansējuma saņēmēju 
veida, kādi ir pieņemtie vai noraidītie 
pieteikumi, līgumi, ko noslēgušas 
attiecīgās publiskās vai privātās 
organizācijas, kādas ir finansētās darbības 
un rezultāti, tostarp sociālās ietekmes, 
nodarbinātības radīšanas un atbalstītās 
uzņēmējdarbības ilgtspējas ziņā.

1. Starptautiskās finanšu iestādes un 
attiecīgā gadījumā fondu vadītāji sūta 
Komisijai ikgadējos īstenošanas 
ziņojumus, kuros izklāstīts, kādas darbības 
ir saņēmušas atbalstu, kā ir segta to 
finansiālā īstenošana, finansējuma un 
ieguldījumu sadalījums un pieejamība pa 
nozarēm un pēc finansējuma saņēmēju 
veida, kādi ir pieņemtie vai noraidītie 
pieteikumi, līgumi, ko noslēgušas 
attiecīgās publiskās vai privātās 
organizācijas, kādas ir finansētās darbības 
un rezultāti, tostarp sociālās ietekmes, 
nodarbinātības radīšanas un atbalstītās 
uzņēmējdarbības ilgtspējas ziņā. Komisijas 
pienākums ir regulāri nosūtīt šos 
ziņojumus Eiropas Parlamentam 
informatīviem nolūkiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 378
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajos ikgadējos īstenošanas ziņojumos 
sniegto informāciju iekļauj 13. pantā 
minētajos uzraudzības ziņojumos, ko 
sniedz reizi divos gados. Šādos 
uzraudzības ziņojumos iekļauj Lēmuma 
Nr. 283/2010/ES 8. panta 2. punktā 
minētos gada pārskatus.

2. Šajos ikgadējos īstenošanas ziņojumos 
sniegto informāciju iekļauj 13. pantā 
minētajos gada uzraudzības ziņojumos. 
Šādos uzraudzības ziņojumos iekļauj 
Lēmuma Nr. 283/2010/ES 8. panta 
2. punktā minētos gada pārskatus.

Or. hu
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Grozījums Nr. 379
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajos ikgadējos īstenošanas ziņojumos 
sniegto informāciju iekļauj 13. pantā 
minētajos uzraudzības ziņojumos, ko 
sniedz reizi divos gados. Šādos 
uzraudzības ziņojumos iekļauj Lēmuma 
Nr. 283/2010/ES 8. panta 2. punktā 
minētos gada pārskatus.

2. Šajos ikgadējos īstenošanas ziņojumos 
sniegto informāciju iekļauj 13. pantā 
minētajos uzraudzības ziņojumos. Šādos 
uzraudzības ziņojumos iekļauj Lēmuma 
Nr. 283/2010/ES 8. panta 2. punktā 
minētos gada pārskatus.

Or. en

Grozījums Nr. 380
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
IIIa nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIIa nodaļa (jauna)

Jauniešu iniciatīvas sadaļa

Or. en

Grozījums Nr. 381
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
Tematiskās iedaļas un finansējums
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1. Jauniešu iniciatīvas sadaļa, kas
paredzēta cilvēkiem, kuri jaunāki par 
25 gadiem, atbalsta šādas darbības 
saskaņā ar vienu vai vairākām a), b) un 
c) apakšpunktā uzskaitītajām 
tematiskajām iedaļām. Visā programmas 
darbības laikā 5. panta 2.a punktā 
minētajā finansējuma sadalījumā starp 
dažādām iedaļām ņem vērā šādus 
ierobežojumus:
a) priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
novēršana, it sevišķi nodrošinot 
reintegrāciju apmācībā: 30 %;
b) darba tirgum aktuālu prasmju attīstība, 
lai tuvinātu nodarbinātības, izglītības un 
apmācības vidi: 20 %;
c) atbalsts pirmajai darba pieredzei un 
apmācībai darba vietā, lai jauniešiem 
sniegtu iespēju gan apgūt aktuālas 
prasmes, gan gūt darba pieredzi: 20 %;
d) stažēšanās un prakses kvalitāte: 20 %.
2. Šo trīs tematisko iedaļu darbību 
ietvaros vismaz 25 % no 5. panta 
2.a punktā minētā piešķīruma izmanto 
eksperimentiem sociālās politikas jomā 
visā programmas darbības laikā.
3. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 26.e pantu 
attiecībā uz finansējuma sadali šīs sadaļas 
atsevišķām iedaļām. Komisijai ir tiesības 
palielināt vai samazināt a), b) un 
c) sadaļas piešķīrumus, kas minēti 
1. punktā, par ne vairāk kā 5 %, pienācīgi 
ņemot vērā jauniešu iniciatīvas sadaļā 
ietverto jomu konkrētās vajadzības un 
politikas prioritātes.

Or. en

Grozījums Nr. 382
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès
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Regulas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
Tematiskās iedaļas un finansējums

1. Jauniešu iniciatīvas sadaļa, kas 
paredzēta cilvēkiem, kuri jaunāki par 
25 gadiem, atbalsta šādas darbības 
saskaņā ar vienu vai vairākām a), b) un 
c) apakšpunktā uzskaitītajām 
tematiskajām iedaļām. Visā programmas 
darbības laikā 5. panta 2.a punktā 
minētajā finansējuma sadalījumā starp 
dažādām iedaļām ņem vērā šādus 
ierobežojumus:
a) priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
novēršana, it sevišķi nodrošinot 
reintegrāciju apmācībā: 30 %;
b) darba tirgum aktuālu prasmju attīstība, 
lai tuvinātu nodarbinātības, izglītības un 
apmācības vidi: 20 %;
c) atbalsts pirmajai darba pieredzei un 
apmācībai darba vietā, lai jauniešiem 
sniegtu iespēju gan apgūt aktuālas 
prasmes, gan gūt darba pieredzi: 20 %;
d) stažēšanās un prakses kvalitāte: 20 %.

Or. en

Grozījums Nr. 383
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants (jauns)
Tematiskās iedaļas

Jauniešu iniciatīvas sadaļā, kas paredzēta 
cilvēkiem, kuri jaunāki par 25 gadiem, 
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iekļauj darbības šādās jomās:
a) priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
novēršana, it sevišķi nodrošinot 
reintegrāciju apmācībā;
b) darba tirgum aktuālu prasmju attīstība, 
lai tuvinātu nodarbinātības, izglītības un 
apmācības vidi;
c) atbalsts pirmajai darba pieredzei un 
apmācībai darba vietā, lai jauniešiem 
sniegtu iespēju gan apgūt aktuālas 
prasmes, gan gūt darba pieredzi;
d) piekļuve darba tirgum: (pirmā) darba 
iegūšana.

Or. en

Grozījums Nr. 384
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
26.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.b pants
Konkrētie mērķi

Papildus 4. pantā izklāstītajiem 
vispārīgajiem mērķiem jauniešu 
iniciatīvas sadaļas konkrētie mērķi ir:
a) atbalstīt konkrētu inovatīvu 
programmu izveidi, lai novērstu jauniešu 
bezdarbu un veicinātu jauniešu pāreju no 
izglītības uz pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātību, it sevišķi nelabvēlīgā 
situācijā esošās teritorijās un reģionos, 
kuros ir ārkārtīgi augsts jauniešu 
bezdarba līmenis; šajā kontekstā īpašu 
uzmanību pievērš jauniešiem, kam ir 
mazāk iespēju, tostarp jaunām sievietēm, 
gados jauniem cilvēkiem, kuri nemācās, 
kuriem nav darba vai kuri nepiedalās 
apmācībā, kā arī gados jauniem cilvēkiem 
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no etniskajām minoritātēm, kas var 
saskarties ar vairākkārtēju 
diskrimināciju;
b) atbalstīt labākās prakses apmaiņu un 
savstarpēju zināšanu apguvi jauniešu 
bezdarba novēršanas jomā, ietverot 
iespēju ieviest jauniešu garantiju, kas 
katram jaunietim Eiropā nodrošinātu 
darbu, turpmāku izglītību vai uz darbu 
vērstu apmācību ne vēlāk kā četrus 
mēnešus pēc izglītības vai darba 
atstāšanas; uzlabot stažēšanās un prakses 
kvalitāti, kā arī samazināt priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu;
c) nodrošināt politikas veidotājiem 
finansiālu atbalstu, lai būtu iespējams 
pārbaudīt sociālās un darba tirgus 
politikas pieejas, kas izstrādātas, lai 
novērstu jauniešu bezdarbu, veicinātu 
jauniešu pāreju no izglītības uz 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, 
uzlabotu stažēšanās un prakses kvalitāti, 
samazinātu priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu un nodrošinātu attiecīgo 
zināšanu un zinātības pieejamību;
d) nodrošināt Savienībai un valsts un 
reģionālajām organizācijām finansiālu 
atbalstu, lai palielinātu to spēju izstrādāt, 
veicināt un atbalstīt darbības, lai novērstu 
jauniešu bezdarbu, veicinātu jauniešu 
pāreju no izglītības uz pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātību, uzlabotu 
stažēšanās un prakses kvalitāti, 
samazinātu priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu un nodrošinātu attiecīgo 
zināšanu un zinātības pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
26.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.b punkts (jauns)
Konkrētie mērķi

Papildus 4. pantā izklāstītajiem 
vispārējiem mērķiem jauniešu iniciatīvas 
sadaļas konkrētie mērķi ir:
a) atbalstīt konkrētu inovatīvu 
programmu izveidi, lai novērstu jauniešu 
bezdarbu un veicinātu jauniešu pāreju no 
izglītības uz pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātību, it sevišķi nelabvēlīgā 
situācijā esošās teritorijās un reģionos, 
kuros ir ārkārtīgi augsts jauniešu 
bezdarba līmenis; šajā kontekstā īpašu 
uzmanību pievērš jauniešiem, kam ir 
mazāk iespēju, tostarp jaunām sievietēm, 
gados jauniem cilvēkiem, kuri nemācās, 
kuriem nav darba vai kuri nepiedalās 
apmācībā, kā arī gados jauniem cilvēkiem 
no etniskajām minoritātēm, kas var 
saskarties ar vairākkārtēju 
diskrimināciju;
b) atbalstīt labākās prakses apmaiņu un 
savstarpēju zināšanu apguvi jauniešu 
bezdarba novēršanas, stažēšanās un 
prakses kvalitātes uzlabošanas, kā arī 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
jomā, apmainoties ar labāko praksi un 
pieredzi saistībā ar jau esošajiem 
projektiem iesaistītajās valstīs;
c) nodrošināt politikas veidotājiem 
finansiālu atbalstu, lai būtu iespējams 
pārbaudīt sociālās un darba tirgus 
politikas pieejas, kas izstrādātas, lai 
novērstu jauniešu bezdarbu, veicinātu 
jauniešu pāreju no izglītības uz 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, 
uzlabotu stažēšanās un prakses kvalitāti, 
samazinātu priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu un nodrošinātu attiecīgo 
zināšanu un zinātības pieejamību;
d) nodrošināt Savienībai un valsts un 
reģionālajām organizācijām finansiālu 
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atbalstu, lai palielinātu to spēju izstrādāt, 
veicināt un atbalstīt darbības, lai novērstu 
jauniešu bezdarbu, veicinātu jauniešu 
pāreju no izglītības uz pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātību, uzlabotu 
stažēšanās un prakses kvalitāti, 
samazinātu priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu un nodrošinātu attiecīgo 
zināšanu un zinātības pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 386
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
26.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.c pants
Dalība

1. Jauniešu iniciatīvas sadaļā var 
piedalīties šādas valstis:
a) dalībvalstis;
b) EBTA un EEZ valstis saskaņā ar EEZ 
līgumu;
c) kandidātvalstis un potenciālās 
kandidātvalstis atbilstīgi vispārīgiem 
principiem un vispārīgiem noteikumiem 
un nosacījumiem, kas izklāstīti ar 
minētajām valstīm noslēgtajos 
pamatnolīgumos par līdzdalību 
Savienības programmās.
2. Jauniešu iniciatīvas sadaļā var 
piedalīties visas publiskās un/vai privātās 
organizācijas, dalībnieki un iestādes, un 
jo īpaši:
a) valsts, reģionālās un vietējās iestādes;
b) valsts nodarbinātības dienesti;
c) sociālie partneri;
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d) jauniešu organizācijas un citas 
nevalstiskas organizācijas visos politikas 
līmeņos;
e) augstākās izglītības iestādes un 
pētniecības institūti;
f) eksperti vērtējuma un ietekmes 
novērtējuma jomā.
3. Lai īstenotu jauniešu iniciatīvas sadaļu, 
Komisija sadarbojas ar 16. panta 
2.a punktā minētajām ES aģentūrām. 
Komisija var arī sadarboties ar 16. panta 
3. punktā minētajām starptautiskajām 
organizācijām un ar trešām valstīm, kas 
nepiedalās programmā, kā noteikts 
16. panta 4. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 387
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
26.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.d pants
Programmas īstenošana

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 26.e pantu, lai 
pieņemtu programmas daudzgadu darba 
plānus, nosakot vidējā termiņa politiku un 
finansējuma prioritātes.
2. Daudzgadu darba plānus īsteno 
saskaņā ar daudzgadu darba 
programmām.
3. Daudzgadu darba plānos un gada 
darba programmās ietver visas 
programmas sadaļas.

Or. en
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Pamatojums

Lai uzlabotu visu trīs programmas sadaļu sinerģiju un veicinātu programmas efektīvāku 
īstenošanu, plānošanas posmā būtu jāiekļauj visas trīs sadaļas. Izstrādājot kopējus obligātos 
īstenošanas noteikumus, uz visām programmas sadaļām tiek attiecinātas arī Parlamenta 
pārbaudes tiesības un dalībvalstu kontroles tiesības.

Grozījums Nr. 388
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
26.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.e pants
Pilnvaru deleģēšana Komisijai

Saskaņā ar 26.f pantu Komisijai tiek 
piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētos 
tiesību aktus par līdzekļu piešķiršanu 
programmas atsevišķām sadaļām, kā 
noteikts 14.a, 19.a, 21.a un 26.a pantā, un 
pieņemt daudzgadu darba plānus, kā 
noteikts 26.d pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 389
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
26.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.f pants
Deleģēto pilnvaru īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
Komisijai piešķir, ņemot vērā šajā pantā 
paredzētos nosacījumus.
2. Pilnvaru deleģēšana Komisijai, kas 
minēta 26.e pantā, ir spēkā septiņus gadus 
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no ...* un visu programmas darbības 
laiku.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 26.e pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšana. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu 
spēkā esamību.
4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
26.e pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome 
divu mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav izvirzījuši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka neizvirzīs iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
ierosmes minēto termiņu pagarina par 
diviem mēnešiem.
_______________
* OV: lūdzu, ievietot šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en

Grozījums Nr. 390
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
26.g pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.g pants



AM\900457LV.doc 147/148 PE487.817v02-00

LV

Stratēģiska konsultatīvā padome
1. Komisija izveido stratēģisku 
konsultatīvo padomi, kas sniedz tai 
padomus programmas īstenošanā, kā arī 
tās uzraudzībā un novērtēšanā. 
Vajadzības gadījumā konsultatīvā padome 
var izveidot darba grupas par konkrētiem 
programmas aspektiem.
2. Stratēģisko konsultatīvo padomi un 
darba grupas vada Komisija, un tās veido 
dalībvalstu un citu iesaistīto valstu 
pārstāvji un tādu Savienības līmenī 
dibinātu arodbiedrību, darba devēju 
organizāciju un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju pārstāvji, kuras tieši vai 
netieši ir iesaistītas programmas darbību 
īstenošanā.
3. Stratēģiskā konsultatīvā padome un 
darba grupas:
a) sagatavo atzinumu par daudzgadu 
darba plāniem;
b) sagatavo atzinumu par daudzgadu 
darba programmām;
c) sniedz Komisijai ieteikumus par 
programmas uzraudzību un novērtēšanu 
saskaņā ar attiecīgi 13. un 14. pantu.
4. Komisija var apspriesties ar stratēģisko 
konsultatīvo padomi arī jautājumos, kas 
nav minēti 3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 391
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
26.h pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.h pants
Komisijai piešķirtās īstenošanas pilnvaras
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1. Gada darba plānus, kas minēti 
26.d pantā, pieņem saskaņā ar 26.i panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru.
2. Visus pārējos programmas īstenošanai 
vajadzīgos pasākumus pieņem saskaņā ar 
26.i panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
26.i pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.i pants
Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja. Tā ir 
komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.
3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Or. en


