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ĪSS PAMATOJUMS

Pamatinformācija
Impulss programmas „Tiesību un pilsonība” izstrādāšanai radās, strādājot pie finansēšanas 
instrumentu vienkāršošanas un racionalizēšanas. Tā turpina trīs esošās programmas: 
DAPHNE III, Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmu (PROGRESS) — tās abas ir 
saistītas ar dzimumu līdztiesības un diskriminācijas novēršanas sadaļu —, un „Pamattiesības 
un pilsonība”). Jaunās programmas mērķis ir veicināt to tiesību ievērošanu, kas izriet no 
Eiropas pilsonības, un tādiem principiem kā diskriminācijas aizliegums, sieviešu un vīriešu 
līdztiesība, bērna tiesības, datu aizsardzība un patērētāju un uzņēmējdarbības aspekti. 
Līdzekļu pārvaldība tagad ir nodota Tieslietu ģenerāldirektorātam, taču jācer, ka netiks 
zaudēta Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ģenerāldirektorātā gūtā pieredze 
un zināšanas.

Metodika
EP vispārējā vadošā komiteja šajā jomā ir LIBE. Tomēr, ņemot vērā pieredzi, kas gūta, 
izmantojot dažādos finansēšanas instrumentus, kas tagad ir iekļauti jaunajā fondā, EMPL un 
FEMM ir piešķirta vienlīdzīga kompetence konkrētās jomās, bet dažās jomās FEMM ir 
vadošā komiteja. Šī dalītā atbildība rada zināmu sarežģītību, tādēļ galvenā ziņojuma referents 
un atzinuma sagatavotāji no iesaistītajām komitejām ir vienojušies, ka par jomām, kurās 
varētu būt kopīga atbildība, pēc iespējas vairāk iesniegt kopīgus grozījumus. Tas nozīmē arī 
to, ka EMPL nevar iesniegt grozījumus par dažiem apsvērumiem un pantiem, ja kompetence 
par tiem ir piešķirta citai komitejai, tādēļ grozījumus saistībā ar deleģētajiem, nevis 
īstenošanas aktiem iesniegs LIBE, un tie netiks iekļauti šajā atzinumā.

Svarīgākie aspekti
a) Kopīgi grozījumi ar LIBE:

 Darbības joma — mēs gribam iekļaut pilsonību šā vārda plašākajā nozīmē — proti, 
nevis balstīties uz valstspiederības principu, bet attiecināt šo jēdzienu uz ikvienu 
aktīvu sabiedrības locekli, citādi varētu notikt tā, ka dažās šīs programmas finansētajās 
darbībās nejauši varēt tikt izlaisti kādi darbaspēka locekļi, piemēram, darbībā, kas bija 
paredzēta kā ietveroša darbība, tādēļ ir iesniegti grozījumi 5. apsvērumam un 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktam. 

 Finansējums — lai gan netiks iesniegti grozījumi attiecībā uz skaitļiem, ieinteresētās 
personas nepārprotami pieprasa saglabāt šai programmai paredzēto finansējumu 
pašreizējā līmenī vai pat palielināt to. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
atzinumā teikts, ka tā „pauž bažas, ka „ekstrēmistisku tendenču” izplatīšanās varētu 
kaitīgi ietekmēt cilvēktiesību pamatprincipu īstenošanu un ka tādēļ svarīgi ir 
nodrošināt pietiekamus līdzekļus grupām, kas darbojas, lai uzlabotu šo situāciju.” 
Citu ar šo instrumentu saistīto jautājumu (piemēram, bērna tiesības un datu 
aizsardzība) nozīme nākamo gadu laikā varētu palielināties. Šis jautājums ir apskatīts 
ierosinātajā jaunajā 12.a apsvērumā. 

 Līdzekļu piešķiršana — uzskatīja, ka ir svarīgi sadalīt līdzekļus, paredzot tos katrai 
programmas sastāvdaļai, lai nodrošinātu, ka gada plānošanas procesā necieš kāds 
konkrēts programmas elements vai kāda ģeogrāfiskā dimensija (jaunie apsvērumi 
Nr. 13 un 13 d). Apsvērumos Nr. 13 a), 13 b) un 13 c) ir atzīta arī atbilstīgo tīklu 
nozīme un tas, ka programmai jābūt atvērtai arī maza apjoma, bet svarīgiem 
projektiem.
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 Patērētāju tiesības — uzskatīja, ka šis nav atbilstīgais instruments, ar kuru risināt šo 
jautājumu, un ka labāk tas atbilstu Patērētāju programmai, par kuru atbildīga ir IMCO 
komiteja. Tomēr atzinuma sagatavotāja ir ierosinājusi rezerves grozījumu 4. panta 
1. punkta e) apakšpunktam attiecībā uz pārvietošanās brīvību, gadījumā, ja pārcelšana 
nav iespējama.

b) EMPL kompetencē esošie jautājumi: 
 Darbavieta — ir svarīga saistībā ar jautājumiem, kas skar iespēju vienlīdzību, 

diskriminācijas gadījumu izskatīšanu un šīs parādības novēršanu. Sociālajiem 
partneriem ir svarīga nozīme; tā ir atspoguļota atzinuma sagatavotājas iesniegtajā 
5. panta 1. punkta c) apakšpunkta un 5. panta 2. punkta b) apakšpunkta grozījumā —
kas ir mūsu vienīgā ekskluzīvā kompetence;

 Datu aizsardzība — arī šā jautājuma nozīme arvien pieaug saistībā ar jautājumiem,
kas ir mūsu komitejas kompetencē, tādēļ ir iesniegts 4. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
grozījums;

 Brīvprātīgais darbs — svarīgs jautājums EMPL komitejai, atzinuma sagatavotāja ir 
iekļāvusi atsauci uz šo cilvēku grupu 3. apsvērumā un 5. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā; 

 Reģionu un pārrobežas sadarbība — mēs esam izmantojuši EMPL un EPSCI 
atsauces saistībā ar reģionu un pārrobežu novērošanas punktiem 5. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā. Atzinuma sagatavotāja ir iekļāvusi arī 10. panta 1. punktā un 
18. apsvērumā savstarpējo norādi uz EPSCI, kā piemēru, kur var rast sinerģiju. 
Sinerģijas jautājums saistībā ar nodarbinātību un sociālo dimensiju ir atspoguļots arī 
ierosinātajā jaunajā 9.a apsvērumā 10. apsvēruma grozījumā.

Jaunās programmas mērķis ir turpināt iepriekšējās programmās veikto darbu. Tai vajadzētu 
būt iedarbīgam instrumentam cīņā pret diskrimināciju un lielākas vienlīdzības veicināšanā; 
pilsoniskā sabiedrība ir izrādījusi entuziasmu šādas sociālās integrācijas veicināšanā, bet šā 
mērķa sasniegšanai tai ir vajadzīgi līdzekļi. Atzinuma sagatavotāja cer, ka EMPL komiteja 
paudīs stingru atbalstu šim dokumentam.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko izveido programmu 
„Tiesības un pilsonība” laikposmam no 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko izveido programmu 
„Līdztiesība, tiesības un pilsonība” 
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2014. gada līdz 2020. gadam. laikposmam no 2014. gada līdz 
2020. gadam.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pilsoņiem vajadzētu būt iespējai pilnībā 
izmantot tās tiesības, kas izriet no 
Savienības pilsonības. Viņiem vajadzētu 
būt iespējai izmantot savas tiesības brīvi 
pārvietoties un pastāvīgi uzturēties 
Savienībā, tiesībām balsot un kandidēt 
Eiropas Parlamenta un pašvaldību 
vēlēšanās, tiesības uz konsulāro 
aizsardzību, tiesībām iesniegt lūgumrakstus 
Eiropas Parlamentam. Viņiem vajadzētu 
justies ērti, dzīvojot, ceļojot un strādājot 
citā dalībvalstī, un būt pārliecinātiem, ka 
viņu tiesības tiek aizsargātas neatkarīgi no 
tā, kurā vietā Savienībā viņi atrodas. 

(3) Pilsoņiem vajadzētu būt iespējai pilnībā 
izmantot tās tiesības, kas izriet no 
Savienības pilsonības. Viņiem vajadzētu 
būt iespējai izmantot savas tiesības brīvi 
pārvietoties un pastāvīgi uzturēties 
Savienībā, tiesībām balsot un kandidēt 
Eiropas Parlamenta un pašvaldību 
vēlēšanās, tiesības uz konsulāro 
aizsardzību, tiesībām iesniegt lūgumrakstus 
Eiropas Parlamentam. Viņiem vajadzētu 
justies ērti, dzīvojot, ceļojot, strādājot, 
mācoties un veicot brīvprātīgo darbu citā 
dalībvalstī, un būt pārliecinātiem, ka viņu 
tiesības tiek aizsargātas neatkarīgi no tā, 
kurā vietā Savienībā viņi atrodas. 

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Visām dalībvalstīm ir kopīgas šādas 
vērtības: diskriminācijas aizliegums
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 

(5) Saskaņā ar LES 2. un 3. pantu, LESD 
8., 10. un 19. pantu un Hartas 21. pantu 
Savienībai ir aktīvi jāstrādā, lai apkarotu 
diskrimināciju jebkādu iemeslu dēļ, jo 
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vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, kā arī
sieviešu un vīriešu līdztiesība. Cīņa pret 
visiem diskriminācijas veidiem ir pastāvīgs 
mērķis, kura sasniegšanai nepieciešama 
saskaņota rīcība, tostarp finansējuma 
piešķiršanā.

īpaši dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, valodas, valstspiederības vai 
piederības mazākumtautībai, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ, un jānodrošina
sieviešu un vīriešu līdztiesība, kā arī 
jāaizsargā personu ar invaliditāti tiesības, 
jo šis pienākums izriet no Savienības 
pievienošanās ANO Konvencijai par 
personu ar invaliditāti tiesībām.
Līdztiesības principa integrācija visās 
jomās un iekļaujošas sabiedrības 
veidošana, cīnoties pret visiem 
diskriminācijas, neiecietības un naida
veidiem, veicinot iecietīgas un 
integrējošas darbavietas un atzīstot visu 
personu tiesības uz cieņpilnu attieksmi 
darbavietā un sabiedrībā kopumā, ir
pastāvīgi mērķi, kuru sasniegšanai 
nepieciešama saskaņota rīcība, tostarp
pietiekama finansējuma piešķiršanā.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Saskaņā ar LESD 9. pantu ir 
jāveicina augsts nodarbinātības līmenis, 
jānodrošina atbilstīga sociālā aizsardzība 
un jāapkaro sociālā atstumtība. Tāpēc ar 
šajā programmā paredzētajām darbībām 
būtu jāsekmē sinerģija starp cīņu pret 
nabadzību, sociālo atstumtību un 
izstumšanu no darba tirgus un to, kā tiek 
veicināta vienlīdzība un cīņa pret visiem 
diskriminācijas veidiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijas Paziņojumā par stratēģiju 
„Eiropa 2020” tika noteikta stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei. Atbalstīt un veicināt personu 
tiesības Savienībā, vērsties pret 
diskrimināciju un nevienlīdzību un veicināt 
pilsonību – tas viss kalpo tam, lai veicinātu 
stratēģijas „Eiropa 2020” konkrēto mērķu 
un pamatiniciatīvu īstenošanu.

(10) Komisijas Paziņojumā par stratēģiju 
„Eiropa 2020” tika noteikta stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei. Atbalstīt un veicināt personu 
tiesības Savienībā, vērsties pret 
diskrimināciju un nevienlīdzību, jo īpaši 
darba tirgū, lai īstenotu vienādas 
attieksmes principu, un veicināt pilsonību–
tas viss kalpo tam, lai veicinātu stratēģijas 
„Eiropa 2020” konkrēto mērķu un 
pamatiniciatīvu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Finansēšanas struktūru 
racionalizācija un vienkāršošana nedrīkst 
izraisīt to, ka pieejamais finanšu resursu 
apjoms ir mazāks, nekā tas bija 
iepriekšējās 2007.-2013. gada 
programmās. Turklāt ir jānodrošina 
līdzsvarots un taisnīgs līdzekļu sadalījums 
konkrētiem šīs programmas mērķiem.  Lai 
atvieglotu iespējamo pieteikumu 
iesniedzēju piekļuvi, būtu jāvienkāršo arī 
pieteikšanās procedūras un finanšu 
pārvaldības prasības, vienlaikus novēršot 
administratīvo slogu. Uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus un tiem 
pievienotajiem dokumentiem vajadzētu 
būt pieejamiem visās Eiropas Savienības 
oficiālajās valodās.
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Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Organizācijas un organizāciju tīkli 
Savienības līmenī dod nozīmīgu 
ieguldījumu politikas virzienu attīstībā un 
būtu jāuzskata par galvenajiem 
dalībniekiem, jo tiem ir ievērojama 
ietekme uz programmas mērķu īstenošanu 
un tiem būtu jāsaņem finansējums 
saskaņā ar procedūrām un kritērijiem, 
kas izklāstīti gada darba programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Komisijai vajadzētu izvēlēties 
atbalstāmās darbības, novērtējot 
priekšlikumus pēc iepriekš noteiktiem 
kritērijiem, lai nodrošinātu vispārēju 
konsekvenci, papildināmību un sinerģiju 
ar darbu, ko veic Savienības iestādes un 
aģentūras. Var uzskatīt, ka arī valstu 
projektiem un maza mēroga projektiem ir 
Eiropas pievienotā vērtība, un tādējādi tos 
varētu atlasīt finansēšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
13.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13c) Organizācijām (tostarp nevalstiskām 
organizācijām), struktūrvienībām, 
Eiropas līmeņa tīkliem un saskaņoto 
pakalpojumu ar sociālo vērtību 
sniedzējiem, kas veic ar šīs programmas 
mērķiem saistītas darbības, vajadzētu būt 
iespējai pieteikties uz atbilstošu 
finansējumu darbību dotācijām un rīcības 
dotācijām. Gada darba programmās būtu 
jānodrošina, ka katrs konkrētais 
programmas mērķis saņem līdzsvarotu un 
taisnīgu finansējuma daļu, lai 
nodrošinātu nepārtrauktību un veicinātu 
finansējuma prognozējamību un 
uzticamību.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13d) Komisijai būtu jānodrošina taisnīgs 
ģeogrāfiskais sadalījums un jāsniedz 
palīdzība tajās dalībvalstīs, kurās 
finansēto darbību skaits ir salīdzinoši 
neliels.

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu to, ka līdzekļi no 
Savienības budžeta tiek iedalīti efektīvi, 
būtu jātiecas pēc saskanības, 
papildināmības un sinerģijas starp 
finansēšanas programmām, kas atbalsta 
politikas jomas, nodrošinot ciešas saiknes 
starp tām, jo īpaši starp šo programmu un 
programmu „Tiesiskums”, kas izveidota ar 
XX Regulu (ES) Nr. XX/XX, programmu 
„Eiropa pilsoņiem”, kas izveidota ar XX 
Regulu (ES) Nr. XX/XX un programmām 
šādās jomās: iekšlietas; nodarbinātība un 
sociālie jautājumi; veselības un patērētāju 
tiesību aizsardzība; izglītība, arodmācība, 
jaunatne un sports; informācijas sabiedrība; 
paplašināšanās, jo īpaši ar 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu 
un fondiem, kas darbojas saskaņā ar 
vienoto stratēģisko satvaru (VSS fondi).

(18) Lai nodrošinātu to, ka līdzekļi no 
Savienības budžeta tiek iedalīti efektīvi, 
būtu jātiecas pēc saskanības, 
papildināmības un sinerģijas starp 
finansēšanas programmām, kas atbalsta 
politikas jomas, nodrošinot ciešas saiknes 
starp tām, jo īpaši starp šo programmu un 
programmu „Tiesiskums”, kas izveidota ar 
XX Regulu (ES) Nr. XX/XX, programmu 
„Eiropa pilsoņiem”, kas izveidota ar XX 
Regulu (ES) Nr. XX/XX, Eiropas Sociālo 
pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmu, kas izveidota ar XX Regulu 
(ES) Nr. XX/XX  un programmām šādās 
jomās: iekšlietas; nodarbinātība un sociālie 
jautājumi; veselības un patērētāju tiesību 
aizsardzība; izglītība, arodmācība, jaunatne 
un sports; informācijas sabiedrība; 
paplašināšanās, jo īpaši ar 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu 
un fondiem, kas darbojas saskaņā ar 
vienoto stratēģisko satvaru (VSS fondi).

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt to tiesību izmantošanu, kas 
izriet no Savienības pilsonības;

a) veicināt to tiesību izmantošanu, kas 
izriet no Savienības pilsonības vai tiesību 
aktiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalstīt diskriminācijas aizlieguma 
principu efektīvu īstenošanu, tostarp 
attiecībā uz diskrimināciju dzimuma, rases 
vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai
dzimumorientācijas dēļ, kā arī atbalstīt 
sieviešu un vīriešu līdztiesību, invalīdu un 
vecu ļaužu tiesības;

b) atbalstīt diskriminācijas aizlieguma 
principu efektīvu īstenošanu, tostarp 
attiecībā uz diskrimināciju dzimuma, rases 
vai etniskās izcelsmes, valstspiederības, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma, dzimumorientācijas vai dzimuma 
identitātes dēļ, kā arī atbalstīt sieviešu un 
vīriešu līdztiesību, invalīdu un vecu ļaužu 
tiesības, atzīstot visu personu tiesības uz 
cieņpilnu attieksmi; apkarot 
ārpusreglamenta attiecības, uzmākšanos 
un neiecietīgu izturēšanos, jo īpaši 
darbavietā;

Or. en

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nodrošināt personas datu aizsardzību 
augstā līmenī;

c) turpināt augsta līmeņa aizsardzības 
nodrošināšanu personas datiem, tostarp 
datu pārstādes laikā saistībā ar 
nodarbinātību vai sociālo aizsardzību, kā 
tas paredzēts 81. un 82. pantā Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EU) 
Nr. XX/XX par fizisko personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti 
(Vispārējā datu aizsardzības regula) un 
situācijās, kuras rodas ievērojot saistības, 
kas izriet no Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2006/24/EK par tādu 
datu saglabāšanu, kurus iegūst vai 
apstrādā saistībā ar publiski pieejamu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniegšanu vai publiski pieejamu 
komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un 
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par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) dot tiesības patērētājiem un 
uzņēmumiem iekšējā tirgū pārdot un pirkt, 
savstarpēji uzticoties, nostiprinot tās 
tiesības, kas izriet no Savienības tiesību 
aktiem patērētāju tiesību aizsardzības 
jomā, un atbalstot uzņēmējdarbības 
brīvību iekšējā tirgū, veicot pārrobežu 
darījumus.

e) nodrošināt pilsoņiem iespēju īstenot 
savas tiesības brīvi pārvietoties un 
uzturēties, strādāt, mācīties, veikt 
brīvprātīgo darbu un uzņēmējdarbību
iekšējā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) veicināt pārrobežu sadarbību un sekmēt 
savstarpējo informētību un savstarpējo 
uzticēšanos starp visām iesaistītajām 
ieinteresētajām personām;

c) veicināt pārrobežu sadarbību un sekmēt 
savstarpējo informētību un savstarpējo 
uzticēšanos starp visām iesaistītajām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
sociālajiem partneriem;

Or. en

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mācību pasākumi, piemēram, darbinieku 
apmaiņa, darba grupas, semināri, 
pasniedzēju apmācība, tiešsaistes vai cita 
veida mācību moduļu izstrāde;

b) mācību pasākumi, piemēram, darbinieku 
apmaiņa, darba grupas, semināri, 
pasniedzēju apmācība vai individuāla 
apmācība darbavietā, tiešsaistes vai cita 
veida mācību moduļu, kas pieejami visiem 
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darbiniekiem, tostarp brīvprātīgajiem,
izstrāde;

Or. en

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atbalsts galvenajiem dalībniekiem,
piemēram, atbalsts dalībvalstīm, tām
īstenojot Savienības tiesību aktus un 
politiku; atbalsts galvenajiem Eiropas 
līmeņa sadarbības tīkliem, kuru darbība ir 
saistīta ar programmas mērķu īstenošanu;
Eiropas līmeņa sadarbības tīklu veidošana 
starp specializētām struktūrām un 
organizācijām, valstu, reģionu un vietējām 
iestādēm; ekspertu sadarbības tīklu 
finansēšana; Eiropas līmeņa novērošanas 
punktu finansēšana.

d) atbalsts galvenajiem dalībniekiem, tiem
īstenojot Savienības tiesību aktus un 
politiku; atbalsts galvenajiem Eiropas 
līmeņa sadarbības tīkliem, kuru darbība ir 
saistīta ar programmas mērķu īstenošanu;
Eiropas līmeņa sadarbības tīklu veidošana 
starp specializētām struktūrām un 
organizācijām, valstu, reģionu un vietējām 
iestādēm; ekspertu sadarbības tīklu 
finansēšana; pārrobežu un reģionālā 
sadarbība un Eiropas līmeņa novērošanas 
punktu finansēšana

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
nodrošina vispārēju saskanību, 
papildināmību un sinerģiju ar pārējiem 
Savienības instrumentiem, cita starpā ar 
programmu „Tiesiskums”, programmu 
„Eiropa pilsoņiem” un programmām šādās 
jomās: iekšlietas; nodarbinātība un sociālie 
jautājumi; veselības un patērētāju tiesību 
aizsardzība; izglītība, arodmācība, jaunatne 
un sports; informācijas sabiedrība; 
paplašināšanās, jo īpaši ar 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu 
un fondiem, kas darbojas saskaņā ar 
vienoto stratēģisko satvaru (VSS fondi).

1. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
nodrošina vispārēju saskanību, 
papildināmību un sinerģiju ar pārējiem 
Savienības instrumentiem, cita starpā ar 
programmu „Tiesiskums”, programmu 
„Eiropa pilsoņiem”, Eiropas Sociālo 
pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmu un programmām šādās jomās: 
iekšlietas; nodarbinātība un sociālie 
jautājumi; veselības un patērētāju tiesību 
aizsardzība; izglītība, arodmācība, jaunatne 
un sports; informācijas sabiedrība; 
paplašināšanās, jo īpaši ar 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu 
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un fondiem, kas darbojas saskaņā ar 
vienoto stratēģisko satvaru (VSS fondi).

Or. en


