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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības 
Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmu
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0609),

– ņemot vērā 294. panta 2. punktu un 46. panta d) punktu, 149. pantu, 153. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu un 175. panta trešo daļu Līgumā par Eiropas Savienības darbību,  saskaņā 
ar kuru Komisija ir iesniegusi Parlamentam šo priekšlikumu (C7-0318/2011),

– ņemot vērā Līgumā par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā argumentēto atzinumu, ko saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa 
un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedza Zviedrijas Parlaments, uzskatot, ka 
tiesību akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 23. februāra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas (datums) atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, 
Budžeta kontroles komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, 
Reģionālās attīstības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas 
atzinumus (A7-0000/2012),

1. pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2. norāda, ka tiesību akta priekšlikumā minētās finanšu apropriācijas ir uzskatāmas par 
orientējošām un to galīgais apmērs tiks precizēts, tiklīdz būs panākta vienošanās par 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.-2020. gadam.

3. aicina Komisiju atkārtoti iesniegt šo priekšlikumu izskatīšanai Parlamentā, ja tā ir 
paredzējusi priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un valstu 
parlamentiem.

                                               
1 OV C ... (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
2 OV C ... /Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
Nosaukums

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 
nodarbinātības programmu, ar ko groza 
Lēmumu Nr. 283/2010/ES

Or. en

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
„Budžets stratēģijai „Eiropa 2020””, 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 — PROGRESS, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
5. aprīļa Regulu (ES) Nr. 492/2011 par 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos 
Savienībā 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 
apmierināšanu, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 25. marta Lēmumu 

(1) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
„Budžets stratēģijai „Eiropa 2020””, 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 
nodarbinātības 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 — PROGRESS, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
5. aprīļa Regulu (ES) Nr. 492/2011 par 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos 
Savienībā 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 
apmierināšanu, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 25. marta Lēmumu 
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Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas 
progresa mikrofinansēšanas instrumentu 
nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai
(turpmāk — instruments).

Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas 
progresa mikrofinansēšanas instrumentu 
nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai 
(turpmāk — instruments).

Or. en

Grozījums Nr. 3
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 sektoru dalībnieku iesaisti jaunu 
pieeju veidošanā un īstenošanā 
steidzamāko sociālo vajadzību un 
problēmu risināšanai.

(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 sociālo inovāciju veicinoši 
pasākumi, kas ir vērsti uz 
neapmierinātajām vai nepietiekami 
apmierinātajām sociālajām vajadzībām
un centieniem izskaust nabadzību un 
sociālo atstumtību, veicināt augsta
pienācīgas kvalitātes nodarbinātības 
līmeņa sasniegšanu, nodrošināt pienācīgu
sociālo aizsardzību, kura ļauj novērst
nabadzību, un uzlabot darba apstākļus, 
pienācīgi ņemot vērā reģionālo un vietējo 
iestāžu nozīmi. 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. en
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Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Jo īpaši programmai, īstenojot 
eksperimentus sociālajā jomā, būtu
jāsekmē tādu inovatīvu risinājumu un 
prakses noteikšana, novērtēšana un 
paplašināšana, kas palīdzētu dalībvalstīm 
veicināt darba tirgu efektivitāti un 
attiecīgā gadījumā uzlabot sociālās 
aizsardzības un sociālās integrācijas 
politiku. Eksperimenti sociālajā jomā ir
sociālo inovāciju praktiski izmēģinājumi,
kurus veic, īstenojot projektus. Šādi 
eksperimenti dod iespēju iegūt
pierādījumus tam, ka attiecīgās sociālās
inovācijas ir īstenojamas praksē. 
Veiksmīgākie risinājumi būtu jāīsteno 
plašākā mērogā, finansiālo atbalstu gūstot 
no Eiropas Sociālā fonda (ESF) un citiem 
avotiem. Pieredze liecina, ka 
eksperimentālie projekti sociālajā jomā 
bieži ilgst trīs līdz piecus gadus, un tajos ir 
iesaistīti daudzi dažādi lielāki un mazāki
dalībnieki. Valstīs, kurās ir izveidoti 
vietējie informācijas centri, kas atbild par 
eksperimentiem sociālajā jomā, šie centri
ir vienots kontaktpunkts visām 
ieinteresētajām pusēm, un tie atbalsta 
sadarbības tīklu un partnerību izveidi un 
attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” (5) Saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” 



PR\894606LV.doc 9/69 PE483.795v01-00

LV

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.

programmā būtu jāpiemēro saskaņota 
pieeja, lai veicinātu augstas kvalitātes
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 būtu 
jākoncentrē uzmanība uz projektiem, kam 
ir nepārprotama pievienotā vērtība Eiropas 
Savienībai. Tajā vienādā mērā būtu 
jānodrošina atbalsts maziem, vidējiem un 
lieliem projektiem. Lai sasniegtu kritisko 
masu un samazinātu administratīvo slogu, 
vienlaikus nodrošinot atbalsta pieejamību 
ieinteresētajām pusēm, piemēram, mazām 
nevalstiskajām organizācijām, 
programmai būtu jāatbalsta tīklu un 
partnerību izveide un attīstība. 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, 
ko kopīgi noteicis Eiropas Parlaments un 
Padome.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Savienībai ir unikālas iespējas 
nodrošināt Savienības platformu politikas 
apmaiņai un savstarpējai zināšanu apguvei 

(7) Savienībai ir unikālas iespējas 
nodrošināt Savienības platformu politikas 
apmaiņai un savstarpējai zināšanu apguvei 
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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.

starp dalībvalstīm nodarbinātības, sociālās 
aizsardzības un sociālās integrācijas jomā. 
Zināšanas par citās valstīs īstenoto politiku 
un tās rezultātiem palielina politikas 
veidotājiem pieejamo variantu klāstu, 
tādējādi veicinot jaunas politikas attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 7
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 ir galvenā 
nozīme kvalitatīvas nodarbinātības 
veicināšanā un sociālās atstumtības un 
nabadzības izskaušanā, kā arī cīņā ar 
krīzi, un tiem ir jābūt cieši iesaistītiem 
visos pasākumos, ko paredzēts veikt, lai 
sasniegtu programmā noteiktos mērķus. 
Arī dažādos līmeņos strādājošām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām būtu 
jādod iespēja īstenot to svarīgo nozīmi
programmas mērķu sasniegšanā. Tāpēc 
sociālo partneru un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām būtu jāiesaistās 
jaunu politikas stratēģiju izstrādē, 
novērtēšanā, praktiskā izmēģināšanā un 
izplatīšanā. Visos politiskajos līmeņos 
būtu jāizveido augstas kvalitātes 
partnerības. Partnerību princips būtu 
jāstiprina un jāpopularizē kā
pamatprincips visās programmas sadaļās.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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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 
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.

(10) Eiropas Savienība ir apņēmusies 
stiprināt globalizācijas sociālo dimensiju, 
ne tikai dalībvalstu, bet arī 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 ar 
attiecīgajām starptautiskajām 
organizācijām, jo īpaši ar Starptautisko 
Darba organizāciju (SDO) un citām 
attiecīgajām ANO iestādēm, Eiropas 
Padomi un Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizāciju (ESAO), lai īstenotu 
programmu tādā veidā, kurā ir ņemta vērā 
šo organizāciju loma.

Or. en

Grozījums Nr. 9
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 

(11) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 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, 
atvieglojot darba ņēmēju brīvprātīgu
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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.

starptautisko ģeogrāfisko mobilitāti un
valsts un pārrobežu līmenī atbalstot 
mobilajiem darba ņēmējiem un darba
devējiem paredzētus konsultāciju, 
profesionālās orientācijas un darbā 
iekārtošanas pakalpojumus, un tādējādi 
dodot ieguldījumu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā. Tomēr 
pati Komisija nekādā gadījumā nedrīkst 
veikt nodarbinātības dienesta funkcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Mērķtiecīgas mobilitātes shēmās 
būtu jāparedz atbalsts tikai tādiem darbā 
pieņemšanas pasākumiem, kas nodrošina 
augstas kvalitātes darbus, kuri saskaņā ar 
koplīgumiem vai noteiktajām 
minimālajām darba algām ir atbilstoši un 
pienācīgi apmaksāti un kuros ir 
nodrošināti atbilstoši un pienācīgi darba 
apstākļi. Būtu jāturpina veicināt tādus
būtiskus EURES pasākumus kā darba 
meklētāju konsultēšana un informēšana
un tādus projektus kā EURES pārrobežu 
partnerības. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī nelabvēlīgajai ietekmei, ko 
mērķtiecīga ģeogrāfiskā mobilitāte var 
radīt attiecībā uz kvalificēto 
darbaspēku — tā dēvētajai intelektuālā 
darbaspēka emigrācijas problēmai.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Daudzos pierobežas apgabalos 
EURES pārrobežu partnerībām ir būtiska 
nozīme īsta Eiropas darba tirgus izveidē. 
Katrā EURES pārrobežu partnerībā 
ietilpst vismaz divas dalībvalstis vai 
dalībvalsts un kāda cita iesaistītā valsts, 
un tādēļ tās, nepārprotami, ir horizontālas 
partnerības, kas nodrošina pievienoto
vērtību Savienības līmenī. Šī iemesla dēļ
EURES pārrobežu partnerības arī 
turpmāk būtu jāatbalsta, īstenojot 
Savienības horizontālos pasākumus, un 
kā papildus atbalstu varētu izmantot 
valstu vai ESF līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Izvērtējot EURES pasākumus, būtu
jāņem vērā kvalitatīvi un kvantitatīvi 
kritēriji. Tāpēc Komisijai, dalībvalstīm un 
sociālajiem partneriem būtu jāizstrādā 
kopēji raksturlielumi, kas ļautu novērtēt 
nodarbinātības kvalitāti un darba 
apstākļus ar EURES starpniecību 
iegūtajās darbvietās. Tā kā iekārtošana 
darbā ārvalstīs vienai valstij nozīmē darba 
ņēmēju izplūšanu, bet otrai valstij —
darba ņēmēju ieplūšanu, un tā kā šī 
kustība ir atkarīga no pastāvīgi mainīgās
darba tirgus situācijas un ar to 
saistītajiem mobilitātes modeļiem, 
novērtēšanā galvenā uzmanība būtu 
jāpievieš ne tikai darba ņēmēju ieplūšanas 
vai izplūšanas rādītājiem, bet jo īpaši 
Savienības kopējiem rādītājiem. Turklāt 
konsultēšanas rezultāts ne vienmēr ir
izmērāma mobilitāte vai iekārtošana 
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darbā.

Or. en

Grozījums Nr. 13
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, sievietēm 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. en

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Personām, kas vēlas dibināt vai 
pilnveidot mikrouzņēmumus, ir 
jānodrošina iespēja izmantot konsultāciju 
un mācību programmas, kas papildina 
mikrofinansējuma veidā sniegto atbalstu.

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 16
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 
mikrouzņēmumiem, tostarp 
pašnodarbinātajiem, un sociālajiem 
uzņēmumiem. Šādā veidā Savienības 
ieguldījums atbalsta jaunā sociālās 
uzņēmējdarbības sektora un 
mikrofinansēšanas tirgus attīstību 
Savienībā un veicina pārrobežu darbības. 
ES pasākumiem būtu jāpapildina finanšu 
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instrumenti, ko mikrofinansēšanas un 
sociālās uzņēmējdarbības jomā īsteno 
dalībvalstis. Iestādēm, kam uzticēta šo 
pasākumu īstenošana, būtu jānodrošina
pievienotā vērtība un jānovērš dublēšanās 
no Savienības līdzekļiem piešķirtā 
finansējuma jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 17
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 par Eiropas 
Savienību 3. panta 3. punktu un Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 8. pantu 
programmai visās tās darbībās būtu 
jāveicina sieviešu un vīriešu līdztiesība, 
īstenojot integrētu pieeju dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanai un attiecīgos 
gadījumos īpašus pasākumus sieviešu 
nodarbinātības un sociālās integrācijas 
veicināšanai. Saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 10. pantu 
programmai visās tās darbībās būtu 
jāatbalsta diskriminācijas aizliegums. Lai 
spriestu par to, kādā veidā programmas 
darbības risina dzimumu līdztiesības un 
diskriminācijas aizlieguma jautājumus, 
būtu jāveic regulāra uzraudzība un 
novērtēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Kopienas nodarbinātības un 
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sociālās solidaritātes programmā
PROGRESS (programma PROGRESS)
iekļautās sadaļas „Diskriminācijas 
aizliegums un daudzveidība” un 
„Dzimumu līdztiesība” būtu jāturpina 
īstenot un pilnveidot saistībā ar 
Pamattiesību un pilsonības programmu. 
Turklāt programmas PROGRESS termiņa 
vidusposma novērtējumā tika uzsvērts, ka 
līdztiesības un diskriminācijas aizlieguma 
jomā būtu vajadzīgi aktīvāki centieni un 
jaunas iniciatīvas. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai 
visās attiecīgajās programmas iniciatīvās 
un pasākumos šiem aspektiem tiktu
pievērsta īpaša uzmanība. Līdztiesība un 
diskriminācijas aizliegums ir ne tikai 
tiesiski jautājumi, bet arī būtiska 
sabiedrības problēma.

Or. en

Grozījums Nr. 19
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 par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantu un stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķiem programmai būtu 
jāveicina augsta kvalitatīvas 
nodarbinātības līmeņa sasniegšana, 
atbilstīgas sociālās aizsardzības 
nodrošināšana un cīņa pret nabadzību un
sociālo atstumtību.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Programmai būtu jāpapildina citas 
Savienības programmas, vienlaikus 
atzīstot, ka katrs instruments ir jāīsteno 
saskaņā ar tam paredzētajām īpašajām 
procedūrām. Nedrīkstētu pieļaut, ka 
vienām un tām pašām izmaksām, par 
kurām ir tiesības saņemt finansējumu, 
līdzekļus piešķir divas reizes. Lai 
nodrošinātu Savienības finansējuma
pievienoto vērtību un panāktu tā būtisku 
ietekmi, būtu jāizveido cieša sinerģija 
starp šo programmu, citām Savienības
programmām un struktūrfondiem, jo īpaši 
ESF.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu efektīvāku saziņu ar 
publiku un stiprinātu sinerģiju starp saziņas 
pasākumiem, ko īsteno pēc Komisijas 
iniciatīvas, resursiem, kas ar šo regulu 
piešķirti informācijas un saziņas 
pasākumiem, būtu jāuzlabo arī korporatīvā 
saziņa par Eiropas Savienības politiskajām 
prioritātēm ar nosacījumu, ka tās ir saistītas 
ar šīs regulas vispārīgajiem mērķiem.

(20) Lai nodrošinātu efektīvāku saziņu ar 
publiku un stiprinātu sinerģiju starp saziņas 
pasākumiem, ko īsteno pēc Komisijas 
iniciatīvas, resursiem, kas ar šo regulu 
piešķirti informācijas un saziņas 
pasākumiem, būtu jāveicina arī 
informācijas sniegšana par Eiropas 
Savienības politiskajām prioritātēm ar 
nosacījumu, ka tās ir saistītas ar šīs regulas 
vispārīgajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Programma būtu jāuzrauga, 
jānovērtē un vajadzības gadījumā 
jāpielāgo vai jāgroza.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Lai programmas darbības laikā 
varētu atbilstoši reaģēt uz jaunajām 
vajadzībām un attiecīgajām politiskajām 
prioritātēm, pilnvaras pieņemt tiesību 
aktus par ikgada līdzekļu piešķiršanu 
programmas sadaļām, izmantojot 5 % 
rezervi, un atsevišķām šo sadaļu iedaļām 
būtu jādeleģē Komisijai saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Īpaši svarīgs Komisijas 
uzdevums būtu atbilstošu konsultāciju 
īstenošana priekšdarbu laikā, tostarp 
ekspertu līmenī. Sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos tiesību aktus, 
Komisijai būtu jānodrošina vienlaicīga, 
savlaicīga un atbilstoša attiecīgo 
dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus darbību īstenošanai 

svītrots
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programmas sadaļā EURES un 
mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļā, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Programmas sadaļā PROGRESS 
paredzēto pasākumu īstenošanas pilnvaras 
būtu jāpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

(25) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai,
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāpilda 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Programmas īstenošanā, uzraudzībā 
un novērtēšanā Komisijai palīdz
stratēģiska konsultatīvā padome, kuru 
vada Komisija un kuru veido dalībvalstu 
un citu iesaistīto valstu pārstāvji un tādu 
Savienības līmenī dibinātu arodbiedrību, 
darba ņēmēju organizāciju un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju pārstāvji, kuras 
tieši vai netieši ir iesaistītas programmas 
pasākumu īstenošanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 27
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 
Sociālās attīstības un nodarbinātības
programmu (turpmāk — programma), 
kuras mērķis ir veicināt stratēģijas 
„Eiropa 2020”, tās galveno mērķu, 
pamatiniciatīvu un integrēto 
pamatnostādņu īstenošanu, sniedzot 
finansiālu atbalstu Eiropas Savienības 
mērķiem, lai veicinātu augstu kvalitatīvas
nodarbinātības līmeni, nodrošinātu 
atbilstīgu un pienācīgu sociālo aizsardzību, 
novērstu sociālo atstumtību un nabadzību, 
kā arī uzlabotu darba apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

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 uzdevums ir sociālo mērķu
sasniegšana, nevis peļņas nodrošināšana tā
īpašniekiem, dalībniekiem un partneriem. 
Tas darbojas tirgū, ražojot preces un 
sniedzot pakalpojumus saimnieciskā un 
inovatīvā veidā, un peļņu galvenokārt 
atkārtoti iegulda tā sociālo mērķu 
turpmākā sasniegšanā. To pārvalda 
atbildīgi un pārredzami, it sevišķi, iesaistot 
darbiniekus, klientus un ieinteresētās 
personas, kuras skar uzņēmuma 
saimnieciskā darbība.

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) „sociālā inovācija” ir jauni 
intervences pasākumi, kurus raksturo 
sociāli mērķi un līdzekļi, kuri nodrošina 
efektīvāku, rezultatīvāku, ilgtspējīgāku 
un/vai vienkārši atbildi uz
neapmierinātajām vai nepietiekami 
apmierinātajām sociālajām vajadzībām
un kuri ir vērsti uz centieniem izskaust
nabadzību un sociālo atstumtību, veicināt 
augsta pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātības līmeņa sasniegšanu, 
nodrošināt atbilstošu sociālo aizsardzību, 
kura ļauj novērst nabadzību, un uzlabot 
darba apstākļus, tādējādi sekmējot sociālo 
attīstību.
Sociālā inovācija ir balstīta uz 
pierādījumiem, un tā uzlabo dzīves un 
darba kvalitāti. Tā ir vērtējama, 
galvenokārt ņemot vērā pievienoto 
vērtību, ko tā nodrošina sabiedrībai 
kopumā, nevis ekonomiskos kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – db apakšpunkts (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, 
piemēram, noteikta ilguma projekti, kuros 
ir iesaistīti daudzi dažādi lielāki un 
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mazāki dalībnieki. 
Eksperimentu rezultāti palīdz noteikt, vai 
un ar kādiem nosacījumiem sociālās
inovācijas ir iespējams īstenot plašākā 
mērogā. Eksperimenti sociālajā jomā ir 
vērsti uz atbalsta saņēmēju dzīves 
uzlabošanu, nodrošinot viņu vajadzībām 
pielāgotus pakalpojumus vai ražojumus. 
Lai sasniegtu šos mērķus, ir jānodrošina
ilgtermiņa un ilgtspējīga izmēģinājuma 
projektu finansēšana, uzraudzība un 
novērtēšana, kā arī tieša ieinteresēto 
personu un atbalsta saņēmēju 
iesaistīšana.

Or. en

Grozījums Nr. 31
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 izstrādi, īstenošanu, uzraudzību 
un novērtēšanu nodarbinātības, darba 
apstākļu, sociālās aizsardzības, sociālās 
integrācijas un nabadzības izskaušanas 
jomā, kā arī tiesību aktu izstrādi, 
īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu 
šajās jomās, un veicina uz pierādījumiem 
balstītu politikas veidošanu un sociālo 
attīstību partnerībā ar sociālajiem 
partneriem un sadarbībā ar pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un valsts 
iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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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 pasākumus, ko 
EURES tīkla iestādes īsteno kopā ar 
sociālajiem partneriem un citām 
ieinteresētajām pusēm, 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, nolūkā veicināt uz 
taisnīgiem pamatiem balstītu darba 
ņēmēju brīvprātīgu ģeogrāfisko mobilitāti
un sekmēt augsta kvalitatīvas 
nodarbinātības līmeņa sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 33
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 un uzlabo tā  pieejamību
potenciālajiem uzņēmējiem, jo īpaši 
bezdarbniekiem, sociāli atstumtām un 
neaizsargātām personām, kā arī 
pastāvošiem mikrouzņēmumiem un 
sociālajiem uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

kopējos noteikumus un attiecīgi 26.a līdz 
29. pantā noteiktās deleģētās pilnvaras un
īstenošanas pilnvaras  piemēro visām trim 
sadaļām, kuras minētas 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā un kurām piemēro arī 
īpašus noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 35
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 Savienības un dalībvalstu 
galveno politikas veidotāju, sociālo 
partneru, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un valsts iestāžu atbildību par 
Savienības mērķiem nodarbinātības, 
sociālās aizsardzības un integrācijas, 
nabadzības izskaušanas un darba apstākļu 
uzlabošanas jomā, lai sasniegtu stratēģijas 
„Eiropa 2020” sociālos mērķus un
īstenotu konkrētas un saskaņotas darbības 
gan Savienības, gan dalībvalstu līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 36
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, pienācīgas,
pieejamas un iedarbīgas sociālās 
aizsardzības sistēmas un darba tirgus, lai 
panāktu sociālo integrāciju un augstu 
kvalitatīvas nodarbinātības līmeni, un
vajadzības gadījumā veicināt politiskās 
reformas, atbalstot visu attiecīgo 
ieinteresēto pušu, tostarp nevalstisko 
organizāciju un nabadzībā un sociālā 
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atstumtībā nonākušo personu, 
iesaistīšanu, kā arī labu pārvaldību, 
savstarpēju zināšanu apguvi un sociālo 
inovāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 37
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 uz taisnīgiem pamatiem 
balstītu darbinieku brīvprātīgu ģeogrāfisko 
mobilitāti un palielināt nodarbinātības 
iespējas, veidojot augstas kvalitātes
Savienības darba tirgus, kuri ir atvērti un 
visiem pieejami;

Or. en

Grozījums Nr. 38
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, sociāli atstumtām un 
neaizsargātām personām, kas vēlas dibināt 
mikrouzņēmumu, un pastāvošiem
mikrouzņēmumiem, kā arī uzlabojot 
sociālo uzņēmumu piekļuvi finansējumam;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) izskaust nabadzību un sociālo 
atstumtību, atbalstot sociālo partneru, 
nevalstisko organizāciju, sociālo 
uzņēmumu un valsts iestāžu darbības, jo 
īpaši sociālo inovāciju un eksperimentus 
sociālajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) uzlabot zināšanas un izpratni par 
dalībvalstīs un citās iesaistītajās valstīs 
pastāvošo situāciju, analizējot, novērtējot 
un cieši uzraugot politikas stratēģiju
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īstenojot šos mērķus, programmas 
uzdevumi būs:

2. Īstenojot šos mērķus, programma:

Or. en

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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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) veicina līdztiesību starp sievietēm un 
vīriešiem, īstenojot integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai, 
sekmējot dzimumu līdztiesību ar īpašiem 
pasākumiem un izskaužot diskrimināciju 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 43
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) veicina augsta kvalitatīvas
nodarbinātības līmeņa sasniegšanu, 
atbilstīgas un pienācīgas sociālās 
aizsardzības nodrošināšanu un ar cīņu pret 
nabadzību un sociālo atstumtību.

Or. en

Grozījums Nr. 44
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 veicinātu labu pārvaldību, 
savstarpēju zināšanu apguvi un sociālo 
inovāciju, Komisija un dalībvalstis visā 
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programmas darbības laikā piemēro 
partnerības principu. Šajā nolūkā 
Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka 
regulāri tiek īstenotas apspriedes ar
sociālo partneru un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kuras ir tieši 
vai netieši iesaistītas programmas 
pasākumu īstenošanā, un ka tās piedalās 
ar programmas un tās sadaļu izstrādi, 
īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu 
saistīto lēmumu pieņemšanā.
Lai nodrošinātu partnerības principa 
efektīvu piemērošanu un to sociālo 
partneru un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju spēju un kompetences 
veidošanas pasākumu īstenošanu, kuras ir 
tieši vai netieši iesaistītas programmas 
pasākumu īstenošanā, ir jāpiešķir 
pietiekami finanšu līdzekļi.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Programmas īstenošanai paredzētās 
finanšu apropriācijas laikposmā no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim ir [EUR 1 006,10] miljoni.

Or. en

Pamatojums

Kopējais finansējums ir palielinātas par 5 % atbilstīgi 2011. gada 8. jūnija Eiropas 
Parlamenta rezolūcijai par ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai (SURE komitejas ziņojums). Tomēr šīs 
finanšu apropriācijas ir uzskatāmas par orientējošām un to galīgais apmērs tiks precizēts, 
tiklīdz būs panākta vienošanās par DFS.
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Grozījums Nr. 46
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) 56 % PROGRESS sadaļai, no kuriem 
vismaz 50 % ir jāpiešķir sociālajai 
aizsardzībai, sociālajai integrācijai un 
nabadzības mazināšanai un novēršanai 
un vismaz 10 % — cīņai ar bezdarbu; 
vismaz 25 % šīs sadaļas līdzekļu ir
jāpiešķir eksperimentu veicināšanai 
sociālajā jomā; vienādā mērā ir 
jānodrošina finansējuma pieejamība 
maziem, vidējiem un lieliem projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 15 % EURES sadaļai; (b) 19 % EURES sadaļai, no kuriem 
vismaz 40 % ir jāpiešķir mērķtiecīgas 
mobilitātes shēmām, vismaz 20 % —
pārrobežu partnerībām un vismaz 
15 % — EURES personāla mācību un 
kvalifikācijas celšanas pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 20 % mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļai.

(c) 20 % mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļai, no kuriem 
vismaz 45 % ir jāpiešķir 
mikrofinansēšanai un vismaz 45 % —
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sociālajai uzņēmējdarbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 49
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, 
kuras, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu, kopīgi nosaka Eiropas 
Parlaments un Padome.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pilnvaras pieņemt deleģētos tiesību 
aktus par ikgada līdzekļu piešķiršanu 
programmas sadaļām, izmantojot 5 % 
rezervi, un atsevišķām šo sadaļu iedaļām, 
pienācīgi ņemot vērā programmā ietverto 
jomu politiskās prioritātes, piešķir 
Komisijai saskaņā ar 26.a pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var izmantot 1. punktā 
minētās apropriācijas, lai finansētu

3. Tādu ar programmas īstenošanu 
saistītu izdevumu segšanai kā, piemēram,
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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.

izdevumi, ko rada tehniskā un/vai 
administratīvā palīdzība, tulkošana, 
uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus, 
ekspertu sanāksmes un komunikācija, no
kuras Komisija un atbalsta saņēmēji gūst 
abpusēju labumu, piešķir ne vairāk kā 2 % 
no 1. punktā minētā finansējuma.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) datu un statistikas vākšana, ņemot vērā 
kvalitatīvos un kvantitatīvos kritērijus, kā 
arī kopīgas metodikas, klasifikācijas, 
rādītāju un salīdzinošo rādītāju izveide;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārskati, pētījumi, analīze un ziņojumi, 
tai skaitā tie, kas iegūti, finansējot ekspertu
tīklus;

(b) pārskati, pētījumi, analīze un ziņojumi, 
tai skaitā tie, kas iegūti, finansējot tīklus un 
specializētu zināšanu ieguvi tematisko 
prioritāšu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
6.pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) novērtējumi un ietekmes novērtējumi; (c) kvalitatīvi un kvantitatīvi novērtējumi 
un ietekmes novērtējumi, tostarp darbības, 
kas jāveic, lai, ņemot par pamatu labas 
prakses piemērus un eksperimentus, 
izstrādātu vispārēju sociālo politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) uzraudzība, kuras mērķis ir 
pārraudzīt progresu, kas dalībvalstīs un 
citās iesaistītajās valstīs ir panākts
attiecībā uz galvenajām prioritātēm 
nodarbinātības, sociālās aizsardzības un 
integrācijas un nabadzības izskaušanas 
jomā atbilstīgi stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķiem, kā arī darba apstākļu 
uzlabošanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sociālo eksperimentu kā metodes, ar 
kuras palīdzību pārbauda un novērtē 
inovatīvus risinājumus ar nolūku tos 
piemērot plašāk, sagatavošana un 
īstenošana;

(e) eksperimentu sociālajā jomā kā 
metodes, ar kuras palīdzību pārbauda un 
novērtē inovatīvus risinājumus ar nolūku 
tos piemērot plašāk, sagatavošana un;

Or. en
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Grozījums Nr. 57
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 mērķtiecīga un stratēģiska
apmaiņa un izplatīšana, salīdzinošie 
pārskati, salīdzinošo rādītāju noteikšana un 
savstarpēja zināšanu apguve Eiropas 
līmenī, ko politikas veidotāji un citas 
ieinteresētās puses īsteno, lai pilnveidotu
zināšanas un panāktu progresu tādu ES 
mērķu sasniegšanā kā augsts kvalitatīvas 
nodarbinātības līmenis, atbilstošas un 
pienācīgas sociālās aizsardzības 
nodrošināšana, sociālās atstumtības un 
nabadzības izskaušana un darba apstākļu 
uzlabošana;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Padomes prezidentūras pasākumi, 
konferences un semināri;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) atbalsts visu attiecīgo dalībnieku 
aktīvai iesaistei tādu saskaņotu 
Savienības prioritāšu īstenošanas 
pārraudzībā kā aktīva integrācija, bez 
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pajumtniecības un mājokļa zaudēšanas 
problēmas, bērnu nabadzības, 
enerģētiskās nabadzības un migrantu un 
etnisko mazākumtautību nabadzības 
izskaušana.

Or. en

Grozījums Nr. 60
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) spēju veidošanu dalībvalstu pārvaldes 
iestādēs un dalībvalstu ieceltajos īpašajos 
dienestos, kas atbildīgi par ģeogrāfiskās 
mobilitātes veicināšanu, kā arī spēju 
veidošanu mikrokredītu nodrošinātājās
iestādēs,

Or. en

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) spēju veidošanu sociālo partneru 
organizācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) spēju veidošanu EURES pārrobežu 
partnerībās un to darbības izmaksām;
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Or. en

Grozījums Nr. 63
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, kā arī 
valstu nodarbinātības dienestu iekļaušanu 
vienotā tīklā un sadarbību Eiropas līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) Eiropas mēroga novērošanas centru 
finansēšanu;

(e) Eiropas mēroga, starpreģionu un 
pārrobežu novērošanas centru finansēšanu, 
tostarp galveno tematisko prioritāšu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 65
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 uz taisnīgiem pamatiem 
balstītas personu mobilitātes veicināšanai 
Savienībā:
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piemēram, jauniem cilvēkiem.
(a) informācijas sniegšana un 
konsultācijas darba meklētājiem, 
mobilajiem darba ņēmējiem un darba 
devējiem;
(b) tādas daudzvalodu digitālās 
platformas izveide, kas dod iespēju 
noskaidrot brīvās darbvietas un darba 
pieteikumus, un mērķtiecīgu mobilitātes
shēmu īstenošana, lai aizpildītu brīvās 
darbvietas jomās, kur darba tirgū ir 
konstatētas nepilnības, un/vai palīdzētu 
īpašām darba ņēmēju grupām, piemēram, 
jauniešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 66
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 programmu 
„Apvārsnis 2020”, Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo 
uzņēmumu programmu, kā arī darbībām 
saistībā ar partnerības principa 
piemērošanu un sociālo partneru 
iesaistīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Programma papildina citas Savienības
programmas, vienlaikus atzīstot, ka katrs 
instruments ir jāīsteno saskaņā ar tam 
paredzētajām īpašajām procedūrām. 
Vienām un tām pašām izmaksām, par 
kurām ir tiesības saņemt finansējumu, 
līdzekļus nepiešķir divas reizes un tiek 
veidota cieša sinerģija starp šo 
programmu, citām ES programmām un 
struktūrfondiem, jo īpaši ESF.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
8. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Īstenotie pasākumi ir saskaņā ar 
citiem Savienības pasākumiem un 
papildina tos, piemēram, tādās jomās kā 
sociālais dialogs, tiesiskums un 
pamattiesības, diskriminācijas aizliegums, 
dzimumu līdztiesība, izglītība, 
profesionālā apmācība un jaunatnes 
politika, pētniecība un inovācija, 
uzņēmējdarbība, veselība, paplašināšanās 
un ārējās attiecības, kā arī vispārējā 
ekonomiskā politika.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija dibina visas nepieciešamās 
attiecības ar komitejām, kuras nodarbojas 

Komisija dibina nepieciešamās attiecības 
ar Nodarbinātības komiteju, Sociālās
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ar politiku, instrumentiem un 
pasākumiem, kas attiecas uz šo 
programmu, lai nodrošinātu to, ka minētās 
komitejas saņem regulāru un pienācīgu 
informāciju par sasniegumiem programmas 
īstenošanā.

aizsardzības komiteju, Darba drošības un 
veselības aizsardzības padomdevēju
komiteju un Darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvības padomdevēju komiteju, lai 
nodrošinātu, ka regulāri tiek īstenotas 
pienācīgas apspriedes ar šīm komitejām
un ka tās regulāri saņem pienācīgu 
informāciju par sasniegumiem programmas 
īstenošanā.

Komisija informē arī citas komitejas, 
kuras nodarbojas ar politikas stratēģijām, 
instrumentiem un pasākumiem, kas 
attiecas uz šo programmu.
Vajadzības gadījumā Komisija veido 
pastāvīgu un strukturētu sadarbību starp 
26.d pantā minēto stratēģisko konsultatīvo 
padomi, 26.f pantā minēto komiteju un 
uzraudzības komitejām, kas izveidotas 
saistībā ar citām attiecīgajām politikas 
stratēģijām, instrumentiem un 
pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka 
ar programmu saistītie informācijas un 
komunikācijas pasākumi veicina šīs 
programmas PROGRESS, EURES un 
Mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļas redzamību un to 
pietuvināšanu iedzīvotāju vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saziņas pasākumiem jāveicina arī 
korporatīvā saziņa par Eiropas Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās ir 
saistītas ar šīs regulas vispārīgajiem 
mērķiem..

2. Saziņas pasākumiem jānodrošina arī 
informācija par Eiropas Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās ir 
saistītas ar šīs regulas vispārīgajiem 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 72
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 kvalitatīvus un 
kvantitatīvus uzraudzības ziņojumus un 
nosūta tos Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Šos ziņojumus informācijas 
nolūkā nosūta arī Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai. Gada uzraudzības ziņojumos 
iekļauj programmas rezultātus, 
informāciju par tās sadaļu ietekmi un 
ilgtspējību, tostarp attiecīgā gadījumā 
norādot to cilvēku kopējo skaitu, kuriem
ir sniegta palīdzība, kuri ir iekārtoti darbā 
un/vai kuri turpina strādāt un to 
mikrouzņēmumu un sociālo uzņēmumu 
kopējo skaitu, kuri turpina darbību pēc 
atbalsta saņemšanas perioda beigām, un
informāciju par saderību ar citiem 
Savienības finanšu instrumentiem, jo 
īpaši ESF. Gada uzraudzības ziņojumos 
norāda arī to, kādā mērā ar programmas 
darbību palīdzību tiek risināti dzimumu 
līdztiesības un diskriminācijas aizlieguma 
jautājumi, tai skaitā arī jautājumi attiecībā 
uz piekļuvi.

Or. en
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Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
14. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja veicot Lēmuma Nr. 1672/2006/EK 
19. pantā vai Lēmuma Nr. 283/2010/ES 
9. pantā minēto novērtēšanu vai šī panta 
1. punktā minēto novērtēšanu tiek 
konstatētas būtiskas programmas 
nepilnības, Komisija apsver 
nepieciešamību iesniegt Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu, 
kurā piedāvāti vajadzīgie programmas 
grozījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
14. pants – 1.b. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Pirms Komisija nāk klajā ar 
priekšlikumu turpināt programmas 
piemērošanu pēc 2020. gada, tā iesniedz 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai novērtējumu par 
programmas koncepcijas stiprajām pusēm
un vājajām vietām laikposmā no 
2014. līdz 2020. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
II sadaļas nosaukums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrēti noteikumi Īpaši noteikumi par programmas sadaļām

Or. en

Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Tematiskās iedaļas

PROGRESS sadaļā iekļauj šādas 
tematiskās iedaļas:
(a) nodarbinātība;
(b) sociālā aizsardzība, sociālā integrācija 
un nabadzības mazināšana un novēršana;
(c) darba apstākļi;
(d) eksperimenti sociālajā jomā kā 
vienojoša iedaļa.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

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 integrācijas un 
nabadzības izskaušanas jomā, kā arī
tiesību akti šajās jomās, balstās uz 
pamatotiem pierādījumiem un atbilst 
iedzīvotāju vajadzībām, sociālajām 
problēmām un sociālajiem apstākļiem 
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atsevišķās dalībvalstīs un citās programmā 
iesaistītajās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

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) īstenojot Eiropas nodarbinātības 
stratēģiju un atvērto koordinācijas metodi 
sociālās aizsardzības un integrācijas jomā 
un veidojot specializēto organizāciju, 
tostarp sociālo partneru organizāciju, 
tīklus, veicināt efektīvu un iekļaujošu 
informācijas izplatīšanu, abpusēju zināšanu 
apguvi un dialogu par Savienības politiku
nodarbinātības, darba apstākļu, sociālās 
aizsardzības, sociālās integrācijas un 
nabadzības izskaušanas jomā, kā arī par
tiesību aktiem šajās jomās Savienības, 
dalībvalstu un starptautiskā līmenī, lai 
palīdzētu dalībvalstīm un citām programmā 
iesaistītajām valstīm politikas izveidē un 
Savienības tiesību aktu īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

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 vajadzības gadījumā ar 
mērķi nodrošināt atbilstošu un pienācīgu 
sociālo aizsardzību, sociālo integrāciju, 
nabadzības mazināšanu, augsta 
kvalitatīvas nodarbinātības līmeņa 
sasniegšanu un uzlabotus darba apstākļus
tie pārbaudītu sociālās un darba tirgus 
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politikas reformas; palielināt galveno 
dalībnieku spējas izstrādāt un īstenot 
eksperimentus sociālajā jomā; nodrošināt 
piekļuvi attiecīgajām zināšanām un 
pieredzei;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. Daļa – d apakšpunkts

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,
dalībvalstu un reģionālajām
organizācijām, lai palielinātu to spējas 
pilnveidot, veicināt un atbalstīt Savienības 
politikas īstenošanu nodarbinātības, darba 
apstākļu, sociālās aizsardzības, sociālās 
integrācijas un nabadzības izskaušanas 
jomā, kā arī tiesību aktu īstenošanu šajās 
jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodarbinātības dienesti; (b) valstu nodarbinātības dienesti;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) nevalstiskās organizācijas, un jo īpaši 
Savienības līmenī dibinātas organizācijas;

(e) visu politisko līmeņu nevalstiskās 
organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
16. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Programmas īstenošanas nolūkā 
Komisija veido sadarbību ar Eiropas 
Izglītības fondu, Eiropas Profesionālās 
izglītības attīstības centru, Eiropas Darba 
drošības un veselības aizsardzības 
aģentūru un Eiropas Dzīves un darba 
apstākļu uzlabošanas fondu.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var sadarboties ar 
starptautiskām organizācijām, jo īpaši ar 
Eiropas Padomi, ESAO, SDO un Pasaules 
Banku.

3. Komisija var sadarboties ar 
starptautiskām organizācijām, jo īpaši ar 
Eiropas Padomi, ESAO, SDO un citām 
ANO iestādēm un Pasaules Banku.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
17. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants svītrots
Komisijai piešķirtās īstenošanas pilnvaras
1. Pasākumus, kas attiecas uz turpmāk 
minēto un ir vajadzīgi PROGRESS 
sadaļas īstenošanai, pieņem saskaņā ar 
18. panta 3. punktā noteikto pārbaudes 
procedūru:
(a) daudzgadu darba plāni, kas nosaka 
vidēja termiņa politiku un finansēšanas 
prioritātes;
(b) gada darba plāni, tai skaitā saņēmēju 
atlases kritēriji pēc uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus.
2. Visus pārējos PROGRESS sadaļas 
īstenošanai vajadzīgos pasākumus pieņem 
saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

Or. en

(Skatīt 26.e panta grozījumu.)

Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Komiteja
1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja 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
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(Skatīt 26.f panta grozījumu.)

Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots
Pārejas pasākumi
Darbības, kas ir uzsāktas pirms 
2014. gada 1. janvāra, pamatojoties uz 
Lēmumu 1672/2006/EK (lēmuma 3. pantā 
minētā 1., 2. un 3. sadaļa), turpina 
pārvaldīt atbilstīgi minētajam lēmumam. 
Attiecībā uz šādām darbībām minētā 
lēmuma 13. pantā noteikto komiteju 
aizstāj ar šīs regulas 18. pantā paredzēto 
komiteju.

Or. en

(Skatīt 26.g panta grozījumu.)

Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Tematiskās iedaļas

EURES sadaļā iekļauj šādas tematiskās 
iedaļas:
(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) pasākumu un darbā iekārtošanas 
pakalpojumu novērtējums kā vienojoša 
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iedaļa.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

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 un 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, kā arī ar 
individuālajām konsultācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

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 

(b) pilnveidot pakalpojumus, kas vērsti uz
darba ņēmēju pieņemšanu un iekārtošanu 
kvalitatīvā darbā, 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 
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konstatētas nepilnības darba tirgū, un/vai 
palīdzētu atsevišķām darbinieku grupām, 
piemēram, jauniem cilvēkiem.

konstatētas nepilnības darba tirgū, un/vai 
palīdzētu atsevišķām darbinieku grupām, 
piemēram, jauniem cilvēkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Regulas priekšlikums
20.a pants (jauns)

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; 
konsultāciju un informācijas saņemšanas 
iespēju nodrošināšana darba meklētājiem, 
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) mērķtiecīgas mobilitātes shēmu 
izstrāde un īstenošana sadarbībā ar Darba 
ņēmēju pārvietošanās brīvības 
padomdevēju komiteju;
(c) EURES veicināto pasākumu un darbā 
iekārtošanas pakalpojumu novērtēšana,
kurā vienādā mērā tiek ņemti vērā 
kvalitatīvie un kvantitatīvie kritēriji un
galvenā uzmanība tiek pievērsta darba 
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ņēmēju ieplūšanas un izplūšanas 
rādītājiem atsevišķās dalībvalstīs un 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. 92
Regulas priekšlikums
20.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.b pants
Mērķtiecīgas 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 tiek īstenotas apspriedes 
ar 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 augstas kvalitātes darbos, 
kuri saskaņā ar koplīgumiem vai 
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noteiktajām minimālajām darba algām ir 
atbilstoši un pienācīgi apmaksāti un kuros 
ir nodrošināti atbilstoši un pienācīgi 
darba apstākļi.
3. Īstenotājas organizācijas, kas sniedz 
darba meklētājiem un darba devējiem ar 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmām saistītus 
pakalpojumus, izraugās, izsludinot atklātu 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, 
kuram pieteikumus var iesniegt
nodarbinātības dienesti, kuri ievēro
taisnīgas mobilitātes principu.
4. Pamatojoties uz 11. panta 2. punkta 
noteikumiem, uzaicinājumā iesniegt 
priekšlikumus definē, kāda veida atbalsta 
pasākumi mērķtiecīgas mobilitātes 
shēmās tiek piedāvāti, un paredz 
ierobežotu finansiālu atbalstu darba 
meklētājiem un darba devējiem, kas 
papildina saistībā ar mērķtiecīgas 
mobilitātes shēmām piedāvātos
pakalpojumus.
5. Darba ņēmējiem paredzētos finansiālos 
veicināšanas pasākumus izmanto jauno 
darbinieku integrācijas un kvalifikācijas 
celšanas pasākumiem, savukārt darba 
devējiem paredzētos finansiālos 
veicināšanas pasākumus izmanto, lai 
segtu pārcelšanās izmaksas, piemēram, 
ceļa izdevumi, ar mājokli un valodu 
kursiem saistītās izmaksas.
6. Komisija nodrošina mērķtiecīgas 
mobilitātes shēmu ciešu koordināciju un 
piemērojamo darba tiesību standartu 
pilnīgu ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums
20.c pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.c pants
Intelektuālā darbaspēka emigrācijas 

uzraudzība
Lai konstatētu un novērstu nelabvēlīgo 
ietekmi, ko ģeogrāfiskā mobilitāte var 
radīt atsevišķās dalībvalstīs vai noteiktos 
ekonomikas nozarēs, Komisija 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. 94
Regulas priekšlikums
21. pants – 2.  punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EURES sadaļā var piedalīties visas 
publiskās un privātās organizācijas, 
dalībnieki un iestādes, kuras nozīmējusi 
dalībvalsts vai Komisija un kuras ir 
izpildījušas dalībai EURES tīklā izvirzītās 
prasības, kā noteikts Komisijas 
Lēmumā 2008/8/EK. It sevišķi šādas 
iestādes un organizācijas:

2. EURES sadaļā var piedalīties visas 
organizācijas, dalībnieki un iestādes, kuras 
nozīmējusi dalībvalsts vai Komisija un 
kuras ir izpildījušas dalībai EURES tīklā 
izvirzītās prasības, kā noteikts Komisijas 
Lēmumā 2008/8/EK. It sevišķi šādas 
iestādes un organizācijas:

Or. en

Grozījums Nr. 95
Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodarbinātības dienesti; (b) valstu nodarbinātības dienesti;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sociālo partneru organizācijas un citas 
ieinteresētās personas.

(c) sociālo partneru organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) reģionālās un vietējās iestādes, 
sociālo partneru organizācijas un citas 
reģionālās un vietējās organizācijas, kas 
ir pārrobežu partnerību dalībnieces.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Regulas priekšlikums
21. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija ievieš akreditācijas un 
uzraudzības sistēmu, lai nodrošinātu, ka 
visi dalībnieki ievēro EURES principus, jo 
īpaši taisnīgas mobilitātes principu.
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Or. en

Grozījums Nr. 99
Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
Tematiskās iedaļas

Mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļā iekļauj šādas 
tematiskās iedaļas:
(a) mikrofinansējums neaizsargātām 
iedzīvotāju grupām un 
mikrouzņēmumiem;
(b) sociālā uzņēmējdarbība.

Or. en

Grozījums Nr. 100
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 sociālās 
ekonomikas jomā, kā arī tādiem, kuros ir 
nodarbinātas neaizsargātas personas, kas 
nonākušas nelabvēlīgā situācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbalstīt to mikrouzņēmumu 
dibināšanu un attīstību, kuri saņem 
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mikrofinansējumu, jo īpaši papildus 
finansējumam piedāvājot konsultāciju un 
mācību programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 102
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 ieguldījumu tirgus
attīstību un, piedāvājot pašu kapitālu, 
kvazikapitālu, aizdevumu instrumentus 
un dotācijas, kuru apmērs sasniedz
[EUR 500 000], atvieglot finansējuma 
pieejamību sociālajiem uzņēmumiem, 
kuru gada apgrozījums nav lielāks par 
EUR 50 miljoniem vai gada bilance 
nepārsniedz EUR 43 miljonus un kuri nav 
kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Regulas priekšlikums
22. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot šajā pantā izklāstītos mērķus, 
Komisija nodrošina, ka sociālajai 
uzņēmējdarbībai piešķirtais 
mikrofinansējums un atbalsts veicina 
augsta kvalitatīvas nodarbinātības līmeņa 
sasniegšanu un pienācīgu darba apstākļu 
nodrošināšanu.

Or. en



PE483.795v01-00 56/69 PR\894606LV.doc

LV

Grozījums Nr. 104
Regulas priekšlikums
22. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komplementaritātes nodrošināšanas 
nolūkā šie pasākumi tiks rūpīgi saskaņoti 
ar pasākumiem, ko īsteno saistībā ar 
kohēzijas politiku un valstu līmenī. Šādu 
pasākumu mērķis ir paplašināt garantiju, 
pretgarantiju, pašu kapitāla un 
aizņēmuma finansējuma piedāvājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 105
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, kas 
valsts, reģionālajā vai vietējā līmenī ir 
dibinātas dalībvalstīs un nodrošina šajās 
valstīs:

Or. en

Grozījums Nr. 106
Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) mikrofinansējumu fiziskām personām 
un mikrouzņēmumiem;

(a) mikrofinansējumu fiziskām personām 
un mikrouzņēmumiem; un/vai

Or. en
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Grozījums Nr. 107
Regulas priekšlikums
23. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija nodrošina, ka šajā sadaļā 
piedāvātās iespējas nediskriminējot ir 
pieejamas daudzām dalībvalstu 
publiskajām un privātajām
organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Regulas priekšlikums
24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot kopīgas rīcības gadījumus, 
mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļai piešķirtās finanšu 
apropriācijas sedz visas to darbību 
izmaksas, ko īsteno ar finanšu 
instrumentiem, tostarp maksājumu 
saistības finanšu starpniekiem, piemēram, 
garantiju zaudējumi, pārvaldības maksas 
starptautiskajām finanšu iestādēm, kas 
pārvalda Savienības ieguldījumu, un visas 
pārējās attiecināmās izmaksas.

Izņemot kopīgas rīcības gadījumus, 
mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļai piešķirtās finanšu 
apropriācijas sedz visas to darbību 
izmaksas, ko īsteno ar finanšu 
instrumentiem, tostarp maksājumu 
saistības finanšu starpniekiem, piemēram, 
garantiju zaudējumi, pārvaldības maksas 
finanšu iestādēm, kas pārvalda Savienības 
ieguldījumu, un visas pārējās attiecināmās 
izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 109
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 

1. Lai īstenotu 6. panta 5. punktā minētos 
instrumentus un dotācijas, Komisija var 
slēgt nolīgumus ar iestādēm, kas 
uzskaitītas 55. panta 1. punkta 
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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, 
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.

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, 
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, 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. 110
Regulas priekšlikums
25. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Fonds nodrošina pašu kapitālu valsts 
un reģionālajiem fondiem un tiešo 
finansējumu personām, 
mikrouzņēmumiem un/vai sociālajiem 
uzņēmumiem. Garantijas palīdz mazināt 
risku, kas saistīts ar pašu kapitāla un 
aizdevumu piešķiršanu personām, 
mikrouzņēmumiem un/vai sociālajiem 
uzņēmumiem valsts un reģionālajā 
līmenī.

Or. en
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Grozījums Nr. 111
Regulas priekšlikums
25. pants – 1.b punkts (jauns)

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 faktiskajām izmaksām, kas ar kredītu 
saistīti, kā arī attiecībā pret aizdevumu 
pieejamību aizdevumu ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī panta 1. punktā minētajos nolīgumos 
iekļauj starptautisko finanšu iestāžu 
pienākumu atkārtoti ieguldīt līdzekļus un 
ieņēmumus, tostarp dividendes un 
atmaksājumus, 6. panta 5. punktā minētajās 
darbībās desmit gadu laikposmā pēc 
programmas uzsākšanas dienas.

2. Šī panta 1. punktā minētajos nolīgumos 
iekļauj finanšu iestāžu pienākumu atkārtoti 
ieguldīt līdzekļus un ieņēmumus, tostarp 
dividendes un atmaksājumus, 6. panta 
5. punktā minētajās darbībās desmit gadu 
laikposmā pēc programmas uzsākšanas 
dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc tam, kad ir beidzies ar 
starptautiskajām finanšu iestādēm 
noslēgto nolīgumu darbības termiņš vai ir 
beidzies īpašo ieguldījumu instrumentu 
ieguldījuma periods, ieņēmumi un 
neizlietotie līdzekļi, kas pienākas 

4. Pēc tam, kad ir beidzies ar finanšu 
iestādēm noslēgto nolīgumu darbības 
termiņš vai ir beidzies īpašo ieguldījumu 
instrumentu ieguldījuma periods, 
ieņēmumi un neizlietotie līdzekļi, kas 
pienākas Savienībai, ir jāiemaksā 
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Savienībai, ir jāiemaksā Savienības 
vispārējā budžetā.

Savienības vispārējā budžetā.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Starptautiskās finanšu iestādes un 
attiecīgā gadījumā fondu vadītāji noslēdz 
rakstiskus nolīgumus ar 23. pantā 
minētajām publiskajām un privātajām 
organizācijām. Šajos nolīgumos iekļauj 
publisko un privāto nodrošinātāju 
pienākumu lietot saskaņā ar 
mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļu pieejamos 
līdzekļus atbilstoši 22. pantā izklāstītajiem 
mērķiem un sniegt informāciju 26. pantā 
noteikto ikgadējo ziņojumu sagatavošanai.

5. Finanšu iestādes un attiecīgā gadījumā 
fondu vadītāji noslēdz rakstiskus 
nolīgumus ar 23. pantā minētajām 
publiskajām un privātajām organizācijām. 
Šajos nolīgumos iekļauj publisko un 
privāto nodrošinātāju pienākumu lietot 
saskaņā ar mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļu pieejamos 
līdzekļus atbilstoši 22. pantā izklāstītajiem 
mērķiem un sniegt informāciju 26. pantā 
noteikto ikgadējo ziņojumu sagatavošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 115
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 

1. 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 ģeogrāfiskajiem 
apgabaliem  un pēc finansējuma saņēmēju 
veida, kādi ir pieņemtie vai noraidītie 
pieteikumi, līgumi, ko noslēgušas 
attiecīgās publiskās vai privātās 
organizācijas, kādas ir finansētās darbības 
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un rezultāti, tostarp sociālās ietekmes, 
nodarbinātības radīšanas un atbalstītās 
uzņēmējdarbības ilgtspējas ziņā.

un rezultāti, tostarp sociālās ietekmes, 
nodarbinātības radīšanas un atbalstītās 
uzņēmējdarbības ilgtspējas ziņā.

Or. en

Grozījums Nr. 116
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, ko 
sniedz reizi gadā. Šādos uzraudzības 
ziņojumos iekļauj Lēmuma 
Nr. 283/2010/ES 8. panta 2. punktā 
minētos gada pārskatus un izsmeļošu
informāciju par komunikācijas 
pasākumiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 117
Regulas priekšlikums
IIa sadaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIa sadaļa
Deleģētās un īstenošanas pilnvaras un 
nobeiguma noteikumi

Or. en

Grozījums Nr. 118
Regulas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
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Pilnvaru deleģēšana Komisijai
Kā minēts 5. panta 2.a punktā, Komisijai
tiek piešķirtas pilnvaras saskaņā ar 
26.b panta noteikumiem pieņemt 
deleģētos tiesību aktus par ikgada līdzekļu 
piešķiršanu programmas sadaļām, 
izmantojot 5 % rezervi, un atsevišķām šo 
sadaļu iedaļām.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Regulas priekšlikums
26.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.b pants
Deleģēto pilnvaru īstenošana

1. Uz Komisijai piešķirtajām pilnvarām 
pieņemt deleģētos tiesību aktus attiecas 
šajā pantā izklāstītie nosacījumi.
2. Pilnvaru deleģēšana Komisijai, kas 
minēta 26.a pantā, ir spēkā septiņus 
gadus no ...* un visu programmas 
darbības laiku.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 26.a pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums par 
pilnvaru atsaukšanu anulē tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Šis lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Šis 
lēmums neietekmē to deleģēto tiesību aktu 
spēkā esamību, kuri jau ir stājušies spēkā.
4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto 
tiesību aktu, tā par to ziņo vienlaicīgi 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
5. Deleģētais tiesību akts, kas pieņemts 
saskaņā ar 26.a pantu, stājas spēkā tikai 
tad, ja divu mēnešu laikā pēc šī tiesību 
akta izziņošanas Eiropas Parlaments un 
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Padome nav izteikusi iebildumus vai
Eiropas Parlaments un Padome ir 
informējusi Komisiju, ka tie iebildumus 
neizteiks. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo laikposmu var 
pagarināt par diviem mēnešiem.
* OV lūdzu ievietot šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Regulas priekšlikums
26.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.c pants
Programmas īstenošana

Lai īstenotu programmu, Komisija pieņem 
daudzgadu darba plānus un gada darba 
programmas.
Daudzgadu darba plānos un gada darba 
programmās ietver visas trīs programmas 
sadaļas.

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu visu trīs programmas sadaļu sinerģiju un veicinātu programmas efektīvāku 
īstenošanu, plānošanas posmā ir 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. 121
Regulas priekšlikums
26.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.d pants
Stratēģiska konsultatīvā padome
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1. Komisija izveido stratēģisku 
konsultatīvo padomi, kas sniedz tai 
padomus programmas īstenošanā, kā arī 
tās uzraudzībā un novērtēšanā.
2. Stratēģisko konsultatīvo padomi vada 
Komisija, un to veido dalībvalstu un citu 
iesaistīto valstu pārstāvji un tādu 
Savienības līmenī dibinātu arodbiedrību, 
darba ņēmēju organizāciju un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju pārstāvji, kuras 
tieši vai netieši ir iesaistītas programmas 
pasākumu īstenošanā.
3. Stratēģiskā konsultatīvā padome:
(a) pauž savu viedokli par daudzgadu 
darba plāniem;
(b) pauž savu viedokli par gada darba 
programmām;
(c) sniedz Komisijai padomus par 
programmas uzraudzību un novērtēšanu 
atbilstīgi attiecīgi 13. un 14. panta 
noteikumiem.
4. Komisija var konsultēties ar stratēģisko 
konsultatīvo padomi arī jautājumos, kas 
nav minēti 3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Regulas priekšlikums
26.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.e pants
Komisijai piešķirtās īstenošanas pilnvaras
1. Pasākumus, kas attiecas uz turpmāk 
minēto un kas ir vajadzīgi programmas 
īstenošanai, pieņem saskaņā ar 26.f panta 
3. punktā noteikto pārbaudes procedūru:
(a) daudzgadu darba plāni;
(b) gada darba plāni.
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2. Visus pārējos programmas īstenošanai 
vajadzīgos pasākumus pieņem saskaņā ar 
26.f panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Regulas priekšlikums
26.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.f pants
Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja 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

Grozījums Nr. 124
Regulas priekšlikums
26.g pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.g pants
Pārejas posma pasākumi

Lēmuma Nr. 1672/2006/EK 4., 5. un 
6. pantā minētajiem pasākumiem, kas 
sākti īstenot pirms 2014. gada 1. janvāra, 
arī turpmāk piemēro šī lēmuma 
noteikumus. Attiecībā uz šiem 
pasākumiem Komisijai palīdz šīs regulas 
26.f pantā minētā komiteja.
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Or. en

Grozījums Nr. 125
Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija veic īpašu mikrofinansēšanas 
un sociālās uzņēmējdarbības sadaļas 
nobeiguma novērtēšanu ne vēlāk kā pēc 
gada, skaitot no dienas, kad ir beidzies ar 
starptautiskajām finanšu iestādēm 
noslēgto nolīgumu darbības termiņš.

2. Komisija veic īpašu mikrofinansēšanas 
un sociālās uzņēmējdarbības sadaļas 
nobeiguma novērtēšanu ne vēlāk kā pēc 
gada, skaitot no dienas, kad ir beidzies ar 
finanšu iestādēm noslēgto nolīgumu 
darbības termiņš.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Komisijas ierosinātajā „Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmā” ir 
apvienotas trīs jau pastāvošas programmas — „Progress”, „EURES” un mikrofinansēšanas 
instrumentu — vienā jaunā programmā.

Ar pašreizējo finansēšanas instrumentu „Progress” tiek atbalstīta ES politikas attīstība un 
saskaņošana tādās nozarēs kā nodarbinātība, sociālā aizsardzība un sociālā iekļaušana, darba 
apstākļi, diskriminācijas aizliegums un dzimumu līdztiesība. „Progress” finansē analītiskās, 
savstarpēju zināšanu apguves, informētības un izplatīšanas darbības, kā arī dotāciju izmaksas 
galvenajiem dalībniekiem.

„EURES” darbības joma ir darba ņēmēju pārrobežu mobilitāte. „EURES” tīkla uzdevums ir 
piedāvāt informāciju, konsultācijas un darbā iekārtošanas pakalpojumus (darbavietu 
piedāvājuma koordinēšana un darbavietu meklēšana) mobilajiem darba ņēmējiem un darba 
devējiem, kā arī vispār visiem pilsoņiem, kas vēlas izmantot tiesības uz personu brīvu 
pārvietošanos. „EURES” ir jo īpaši svarīga nozīme Eiropas pierobežu reģionos, nodrošinot 
starpniecību un atbalstu jebkāda veida problēmu risināšanā, kas varētu rasties darba ņēmējiem 
un darba devējiem saistībā ar pārrobežu nodarbinātību.

Mikrofinansēšanas instruments „Progress” tika izveidots 2010. gadā, un tas uzlabo piekļuvi 
mikrokredītiem, kas paredzēti mazo uzņēmumu dibināšanai un atbalstam. Ar šo instrumentu 
netiek finansēti paši mikrouzņēmēji, bet gan sniegta iespēja mikrokredīta nodrošinātājām 
iestādēm piešķirt vairāk aizdevumu.

Ar savu priekšlikumu par visu trīs programmu apvienošanu no 2014. gada Eiropas Komisija 
neizvēlas pareizo mērķi. Tā vietā, lai trīs atsevišķās programmas uzlabotu un padarītu 
efektīvākas, apvienošanas rezultātā to mērķi un pasākumi tiek vājināti. Saturiskā ziņā trīs 
esošie instrumenti netiek apvienoti. Lai gan I daļā ir formulēti kopēji noteikumi, tajā pašā 
laikā tiek norādīts uz trīs atsevišķām sadaļām.

Referente uzskata, ka šo trīs programmu apvienošana nozīmē vien pārvaldības vienkāršošanu 
Eiropas Komisijai, taču Eiropas pilsoņiem tā nesniedz nekādu tiešu pievienoto vērtību.

Sarindojot citu aiz cita triju sadaļu mērķus un saturu, pirmajā mirklī rodas iespaids, ka tādiem 
svarīgiem satura punktiem kā augsta nodarbinātības līmeņa veicināšanai, atbilstīgas sociālās 
aizsardzības garantēšanai, cīņai pret sociālo atstumtību un nabadzību un darba apstākļu
uzlabošanai nav būtiskas nozīmes.

Turklāt jānorāda, ka Komisijas priekšlikums daudzviet ir ļoti nenoteikts, tādējādi Eiropas 
Komisijai rodas liela rīcības brīvība programmas īstenošanā un veidošanā. Tādēļ referente 
uzver nepieciešamību novērst šīs nepilnības. Jābūt skaidrībai par to, kurp tiek novirzīti 
finanšu līdzekļi nepilna EUR 1 miljarda apmērā un kādā veidā tiek izstrādātas programmas.

Turklāt referente uzskata, ka priekšlikumā par regulu attiecībā uz programmu jāņem vērā 
virkne turpmāk norādīto specifisko problēmu.



PE483.795v01-00 68/69 PR\894606LV.doc

LV

1. Programmai, kas atbalsta nodarbinātības un sociālo politiku ES valstīs, nepieciešams arī 
atbilstošs nosaukums. Sociālo pārmaiņu programmā nav panākts attiecīgais mērķis, jo nav 
norādīts stratēģiskais virziens. Sociālās pārmaiņas acīmredzami nav pozitīvs jēdziens, jo tas 
raksturo gan pozitīvas, gan negatīvas sociālās pārmaiņas. Tādēļ mērķis veicināt sociālo 
progresu un nodarbinātību skaidri jānorāda jau programmas nosaukumā.

2. Komisijas priekšlikuma svarīgākais punkts ir sociālās inovācijas un eksperimenti 
sociālajā jomā. Komisija pat paredz piešķirt finansējumu 17 % apmērā no sadaļas „Progress” 
eksperimentu veicināšanai sociālajā jomā. Taču priekšlikumā nav sniegtas skaidras definīcijas 
ne attiecībā uz sociālo inovāciju, ne attiecībā uz eksperimentu sociālajā jomā. Tādēļ referente 
ierosina definēt programmā sociālo inovāciju un eksperimentu sociālajā jomā un iekļaut 
skaidru atsauci uz nodarbinātības, sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas tēmām.

3. Nodarbinātības un sociālās politikas atbalsta programmā ir jāiesaista pilsoniskās 
sabiedrības sociālie partneri un organizācijas visos līmeņos. Tādēļ referente aicina cieši 
nostiprināt partnerības principu. Eiropas līmenī referente ierosina ieviest stratēģisku 
konsultatīvo grupu. Šai konsultatīvajai grupai, kuras sastāvā būtu Komisijas, dalībvalstu, 
sociālo partneru un nevalstisko organizāciju pārstāvji, būtu jāatbalsta Komisija programmas 
ieviešanā, kontrolē un novērtēšanā ES līmenī.

4. Programmai ir atvēlēts finansējums EUR 958,10 miljonu apmērā. Saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par jaunu daudzgadu finanšu shēmu 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai referente ierosina palielināt kopējo 
budžetu par 5 %. Eiropas dalībvalstīs notiekošās ekonomikas krīzes un piespiedu 
konsolidācijas laikā sociālajām un nodarbinātības programmām ir būtiska nozīme.

Lai procentu likmju sadalījumu trijās sadaļās pielāgotu jaunajiem apstākļiem, referente 
ierosina veikt nelielu pārdalījumu un noteikt konkrētus svarīgākos punktus.

Sadaļai „Progress” arī turpmāk būtu jānodrošina, ka lielākā daļa finanšu līdzekļu tiek 
novirzīta tādām jomām kā sociālā iekļaušana, sociālā aizsardzība un nabadzības 
apkarošana. Ņemot vērā aizvien pieaugošās jauniešu problēmas darba tirgū un jauniešu 
bezdarba palielināšanos, referente ierosina vismaz 10 % no līdzekļiem izmantot jauniešu 
bezdarba novēršanai. Referente atzinīgi novērtē Komisijas rezervēto procentlikmi 
eksperimentu veicināšanai sociālajā jomā un aicina paaugstināt šo procentlikmi, lai varētu 
finansēt lielāku skaitu konkrētu projektu.

Attiecībā uz sadaļu „EURES” būtu jānodrošina, lai tiktu finansētas mērķtiecīgas mobilitātes 
programmas, pierobežu partnerības, kā arī „EURES” personāla apmācība un 
kvalifikācijas celšana.

Attiecībā uz sadaļu „Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība” jānodrošina pienācīgs 
finansējums abiem instrumentiem.
5. Sadaļai „Progress” jāatvēl finanšu līdzekļu lielākā daļa, lai finansiāli atbalstītu Eiropas 
Savienības mērķus nodarbinātības un sociālo lietu jomā. Tādēļ referente ierosina iekļaut 
skaidru atsauci uz nodarbinātības, darba apstākļu, sociālās aizsardzības, sociālās iekļaušanas 
un nabadzības apkarošanas tēmām.
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6. Attiecībā uz sadaļu „EURES” Komisija ierosina tālejošus jauninājumus. Lai gan 
horizontālo pasākumu finansēšana attiecas uz programmas darbības jomu, turpmāk „EURES” 
pasākumi valstu līmenī būtu jāfinansē no Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļiem.

Referente pauž nožēlu, ka Komisija šajā programmā neparedz finansējumu „EURES” 
pierobežas partnerībām. Būtisku nozīmi aizvien integrētākajā Eiropā iegūst tieši mobilo darba 
ņēmēju un darba devēju konsultēšana pierobežas reģionos.

Lai nodrošinātu pierobežas partnerību finansēšanu arī pēc 2013. gada, referente ierosina 
iekļaut pierobežas partnerības „EURES” atbalsta jomā. Attiecībā uz Komisijas ierosinātajām 
mērķgrupām paredzētajām mobilitātes programmām, kas atspoguļo uz piedāvājumu un 
pieprasījumu vērstu pieeju saistībā ar darba piemeklēšanu ES, jāparedz skaidri noteikumi par 
„taisnīgu mobilitāti”.

7. Tāpat konkrētības pietrūkst arī sadaļā „Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība”. 
Referente atzinīgi novērtē Komisijas ierosināto jauninājumu turpmāk nodrošināt finansējumu 
arī sociālajiem uzņēmumiem. Tomēr, neraugoties uz to, jāparedz skaidras procedūras un 
noteikumi par finansējuma piešķiršanu sociālās uzņēmējdarbības jomā. Piešķirot 
mikrokredītus neaizsargātāko grupu pārstāvjiem un mikrouzņēmumiem, jānodrošina arī, ka 
pieteikumu iesniedzēji viņu ceļā uz patstāvību saņem nepieciešamos padomus un 
konsultācijas.


