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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums
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*** 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 Sociālo fondu 
un Regulas (EK) Nr. 1081/2006 atcelšanu
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0607),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 164. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0327/2011),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 22. februāra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas … atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, 
Budžeta kontroles komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, Kultūras un izglītības 
komitejas, kā arī Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-
0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 OV C , ... , lpp. /Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 OV C , ... , lpp. /Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.



PE486.203v01-00 6/28 PR\897949LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) ESF ir jāuzlabo nodarbinātības 
iespējas, jāveicina izglītība un 
mūžizglītība, kā arī jāatbalsta aktīvas 
iekļaušanas politika atbilstoši Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (turpmāk 
„Līgums”) 162. pantā noteiktajiem ESF 
uzdevumiem un tādējādi atbilstoši Līguma 
174. pantam būtu jāveicina ekonomiskā, 
sociālā un teritoriālā kohēzija. Saskaņā ar 
Līguma 9. panta noteikumiem, ESF ir
jāņem vērā prasības, kas saistītas ar augsta 
nodarbinātības līmeņa veicināšanu, 
atbilstīga sociālās aizsardzības līmeņa 
nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības 
apkarošanu, kā arī ar izglītības, mācību un 
cilvēku veselības aizsardzības līmeņa 
paaugstināšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropadome 2010. gada 17. jūnija 
sanāksmē aicināja ar visiem kopējās 
politikas virzieniem, tostarp Kohēzijas 
politiku, atbalstīt stratēģiju gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei 
"Eiropa 2020". Lai nodrošinātu pilnīgu 
ESF pielāgošanu minētās stratēģijas 
mērķiem, jo īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, izglītību un cīņu ar sociālo 
atstumtību, ESF būtu jāatbalsta dalībvalstis 
Padomes ieteikumu par dalībvalstu un 
Savienības ekonomikas politikas 

(3) Eiropadome 2010. gada 17. jūnija 
sanāksmē aicināja ar visiem kopējās 
politikas virzieniem, tostarp Kohēzijas 
politiku, atbalstīt stratēģiju gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei 
"Eiropa 2020". Lai nodrošinātu pilnīgu 
ESF pielāgošanu minētās stratēģijas 
mērķiem, jo īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, izglītību un apmācību un 
cīņu ar sociālo atstumtību, ESF būtu 
jāatbalsta dalībvalstis Padomes ieteikumu 
par dalībvalstu un Savienības ekonomikas 
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vispārējām pamatnostādnēm īstenošanā, kā 
arī to Padomes lēmumu par dalībvalstu 
nodarbinātības politikas pamatnostādnēm 
īstenošanā, kuri pieņemti saskaņā ar 
Līguma 121. panta un 148. panta 4. punkta 
noteikumiem. Fondam būtu jāveicina arī 
pamatiniciatīvu īstenošana īpaši attiecībā 
uz "Jaunu prasmju un darba vietu 
programmu", "Jaunatne kustībā" un 
"Eiropas platformu cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību". ESF sniegs atbalstu
arī iniciatīvu "Digitālā programma" un 
"Inovācijas savienība" darbībām.

politikas vispārējām pamatnostādnēm 
īstenošanā, kā arī to Padomes lēmumu par 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm īstenošanā, kuri pieņemti 
saskaņā ar Līguma 121. panta 2. punkta un 
148. panta 4. punkta noteikumiem. Fondam 
būtu jāatbalsta arī pamatiniciatīvu 
īstenošana īpaši attiecībā uz "Jaunu 
prasmju un darba vietu programmu", 
"Jaunatne kustībā" un "Eiropas platformu 
cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību". ESF būtu jāveicina arī 
darbības saistībā ar iniciatīvām "Digitālā 
programma" un "Inovācijas savienība" .

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Regula (ES) Nr. [..] paredz
noteikumus par izdevumu attiecināmību 
izstrādāt valsts līmenī ar dažiem 
izņēmumiem, kuru dēļ nepieciešams 
noteikt īpašus noteikumus attiecībā uz 
ESF.

(15) Regulā (ES) Nr. [..] paredzēti
noteikumi par izdevumu attiecināmību 
izstrādāt valsts līmenī ar dažiem 
izņēmumiem, kuru dēļ nepieciešams 
noteikt īpašus noteikumus katram fondam.

Or. fr
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Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Ņemot vērā ESF svarīgo lomu 
stratēģijas "Eiropa 2020" pamatmērķu 
īstenošanā sociālajā un nodarbinātības 
jomā, šis fonds būtu jāuzskata par 
politisko prioritāti un tam būtu jāparedz 
attiecīgs finansējums.

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Cilvēkkapitāls ir galvenais līdzeklis, 
ar kuru Savienība var rēķināties, lai 
nodrošinātu tās konkurētspēju 
starptautiskā līmenī un noturīgu 
ekonomikas atveseļošanu. Neviens cits 
ieguldījumu veids nevar sekmēt 
strukturālās reformas, ja to nepapildina 
saskanīga cilvēkkapitāla attīstības 
stratēģija; tādēļ ir jānodrošina, ka 
kvalifikācijas celšanai, nodarbinātības 
līmeņa paaugstināšanai un visu 
līdzdalībai sabiedrībā paredzētie līdzekļi 
ļauj īstenot atbilstoša mēroga darbības, 
vismaz 25 % finanšu līdzekļu izlietojot 
Savienības ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas politikai.

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
18.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18c) Ir zinātniski un empīriski pierādīts, 
ka cilvēkkapitāla attīstības un sociālās 
iekļaušanas atbalstam pieejamo finanšu 
līdzekļu samazināšanas rezultātā vienmēr 
cieš tās dalībvalstis, kuras ir nonākušas 
ekonomiskās vai budžeta grūtībās, kā arī 
tiek mazinātas to atlabšanas iespējas 
ilgtermiņā; līdz ar to nekādā gadījumā 
nedrīkst paredzēt maksājumu 
pārtraukšanu no ESF atkarībā no 
dalībvalsts rādītājiem Savienības 
ekonomikas pārvaldības procesa ietvaros.

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
2. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatuzdevums Pamatuzdevumi

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ESF veicina augstu nodarbinātības un 
darba vietu kvalitātes līmeni, atbalsta 
darbaspēka ģeogrāfisko un profesionālo 
mobilitāti, veicina darbaspēka 
pielāgošanos pārmaiņām, rosina augstu 
izglītības un apmācības līmeni, veicina 
dzimumu līdztiesību, vienlīdzīgas iespējas 
un nediskrimināciju, uzlabo sociālo 
iekļautību un apkaro nabadzību, tādējādi 
sekmējot Eiropas Savienības prioritātes 

1. ESF veicina augstu nodarbinātības un 
darba vietu kvalitātes līmeni, atbalsta 
darbaspēka ģeogrāfisko un profesionālo 
mobilitāti, rosina augstu izglītības un 
apmācības līmeni un veicina strādājošo 
pielāgošanos izmaiņām uzņēmumos un 
ražošanas sistēmās. ESF arī sekmē 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas stiprināšanu Eiropā, cīņu pret 
nabadzību un sociālo atstumtību, 
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attiecībā uz ekonomikas, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas stiprināšanu.

dzimumu līdztiesību, vienlīdzīgas iespējas 
un jebkāda veida diskriminācijas 
izskaušanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. To panāk, atbalstot dalībvalstu centienus 
sasniegt prioritātes un pamatmērķus, kas 
izvirzīti stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei "Eiropa 2020", lai 
nodrošinātu lielāku sociālo kohēziju. ESF 
atbalsta to politikas virzienu un darbību 
izstrādi un īstenošanu, kuras izriet no tās 
pamatuzdevumiem, ņemot vērā integrētās 
pamatnostādnes dalībvalstu ekonomikas un 
nodarbinātības politikai un Padomes 
ieteikumus par valsts reformu 
programmām.

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. ESF sniedz atbalstu cilvēkiem. Tas jo 
īpaši sniedz atbalstu cilvēkiem un grupām, 
kuri ir atstumti no darba tirgus, atrodas 
nelabvēlīgā situācijā vai kurus darba tirgū 
apdraud izstumšana, piemēram, ilgtermiņa 
bezdarbniekiem, invalīdiem, migrantiem, 
etniskajām minoritātēm, nelabvēlīgos 
apstākļos esošām kopienām un cilvēkiem, 
kas saskaras ar sociālo atstumtību. ESF 
nodrošina atbalstu strādājošajiem,
uzņēmumiem, uzņēmējiem, kā arī
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īstenošanu jo īpaši nodarbinātības, 
izglītības un sociālās politikas jomā.

sistēmām un struktūrām nolūkā veicināt to 
pielāgošanos jauniem uzdevumiem un 
sekmēt labu pārvaldību un reformu 
īstenošanu jo īpaši nodarbinātības, 
izglītības, sociālās politikas, sākotnējās 
profesionālās izglītības un profesionālās 
tālākizglītības jomā.

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nodarbinātības un darbaspēka 
mobilitātes veicināšana, izmantojot:

(a) tematiskajam mērķim "nodarbinātības 
un darbaspēka mobilitātes veicināšana", 
izmantojot:

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) darba meklētāju pieeju nodarbinātībai, 
mobilizēšanu neaktīvu vai no darba tirgus 
attālinājušos cilvēku pieejai
nodarbinātībai, kā arī atbalstu darbaspēka 
mobilitātei;

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā 
neiesaistītas jaunatnes ilgtspējīgu 
integrāciju darba tirgū;

ii) jauniešu, tostarp nodarbinātībā, 
izglītībā vai apmācībā neiesaistītu 
jauniešu, ilgtspējīgu integrāciju darba 
tirgū;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) vīriešu un sieviešu līdztiesību un 
profesionālās un privātās dzīves 
līdzsvarošanu;

iv) vīriešu un sieviešu līdztiesību attiecībā 
uz darba pieejamību ar karjeras 
izaugsmes iespēju un profesionālās un 
privātās dzīves līdzsvarošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) aktīvas un veselīgas vecumdienas; vi) darba kvalitātes, darba apstākļu un 
vides, arodveselības uzlabošanu, kā arī 
atbalstu vecāka gadagājuma strādājošo
aktīvām vecumdienām;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) tematiskajam mērķim "ieguldījumi 
izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā", 
izmantojot:

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
novēršanu un samazināšanu, vienlīdzīgas 
pieejas veicināšanu kvalitatīvai 
pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas 
izglītībai un jauniešu, kuriem nav 
kvalifikācijas, reintegrāciju, īstenojot 
individuālus projektus, kas ļautu viņiem 
atsākt izglītošanos un apmācību;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ii) augstākās izglītības vai pielīdzināma 
līmeņa izglītības kvalitātes, efektivitātes un 
pieejamības uzlabošanu un augstākās 
izglītības iestāžu, apmācību un 
pētniecības centru un uzņēmumu tīkla 
izveidi nolūkā palielināt līdzdalības un 
sasniegumu līmeni;

Or. fr
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Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) piekļuves uzlabošanu mūžizglītībai, 
darbaspēka prasmju un kompetenču 
celšanu un darba tirgus nozīmes 
palielināšanu izglītības un apmācības 
sistēmās;

iii) taisnīgākas mūžizglītības pieejamības 
uzlabošanu, darbaspēka uzkrātās pieredzes 
atzīšanu un prasmju un kompetenču 
celšanu, tostarp nolūkā garantēt 
strādājošo aktīvas vecumdienas;

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) izglītības un apmācības sistēmu 
piemērotības darba tirgus vajadzībām 
uzlabošanu, jo īpaši izstrādājot rīkus, kas 
ļauj prognozēt nepieciešamās prasmes, 
izglītības un apmācības sistēmu 
reaģēšanas spēju un izglītības un 
profesionālo orientāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ii) nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu, 
piemēram, romu, sociālo un profesionālo
integrāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) diskriminācijas dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ apkarošanu;

iii) cīņu pret diskrimināciju dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ, kas negatīvi 
ietekmē darba tirgus pieejamību 
cietušajiem un cietušo taisnīgu līdzdalību 
tajā;

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) sociālās ekonomikas un sociālo 
uzņēmumu veicināšanu;

v) sociālās uzņēmējdarbības un
profesionālās integrācijas sociālos 
uzņēmumos un sociālajā ekonomikā
veicināšanu, lai atvieglotu darba un 
kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību 
visiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) vietējo kopienu vadītas attīstības 
stratēģijas;

vi) vietējo kopienu vadītas iekļaujošas
attīstības stratēģijas;

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) institucionālās spējas un efektīvas 
publiskās pārvaldes veicināšana, 
izmantojot:

d) tematiskajam mērķim "institucionālās 
spējas un efektīvas publiskās pārvaldes 
veicināšana", izmantojot:

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – i punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētā ieguldījumu prioritāte ir 
piemērojama tikai to dalībvalstu teritorijā,
kurās atrodas vismaz viens NUTS II 
līmeņa reģions, kas definēts Regulas (ES) 
Nr. [..] 82. panta 2. punkta a) apakšpunktā, 
vai dalībvalstīs, uz kurām attiecināms 
Kohēzijas fonda atbalsts;

Minētā ieguldījumu prioritāte ir 
piemērojama tikai tajās dalībvalstīs, kuras 
var saņemt Kohēzijas fonda atbalstu, vai 
citās dalībvalstīs — attiecībā uz darbībām, 
kuras var tikt īstenotas visā attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā, bet veicina 
institucionālo spēju uzlabošanu un 
pārvalžu un civildienestu efektivitāti vienā 
vai vairākos NUTS II līmeņa reģionos, 
kuri var saņemt atbalstu, kā noteikts
Regulas (ES) Nr. [..] 82. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ii) spēju veidošanu ieinteresētajām 
personām, kuras risina sociālās politikas,
izglītības, apmācības un nodarbinātības 
jautājumus, tostarp ar nozaru, valsts un 
teritoriālo līgumu un vietējās attīstības 
iniciatīvu starpniecību.

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atbalsts pārejai uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, pret 
klimata pārmaiņām noturīgu, 
resursefektīvu, ekoloģiski ilgtspējīgu 
ekonomiku, reformējot izglītības un
apmācības sistēmas, kā arī prasmju un 
kvalifikāciju pielāgošanu, darbaspēka 
kvalifikācijas celšanu un jaunu darba 
vietu izveidi ar vidi un enerģētiku saistītās 
nozarēs;

(a) atbalsts pārejai uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, pret 
klimata pārmaiņām noturīgu, 
resursefektīvu, ekoloģiski ilgtspējīgu 
ekonomiku, reformējot izglītības un 
apmācības sistēmas, kas nepieciešams, lai
pielāgotu prasmes un kvalifikācijas, celtu
darbaspēka kvalifikāciju un izveidotu
jaunas darba vietas ar vidi un enerģētiku 
saistītās nozarēs;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai izpildītu stratēģijas "Eiropa 2020" 
pamatmērķus attiecībā uz nodarbinātību, 

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

izglītību un nabadzības samazināšanu, 
dalībvalstis nodrošina darba programmās 
noteiktās stratēģijas un darbību saderību un 
atbilstību valsts reformas programmās un 
attiecīgajos Padomes saskaņā ar Līguma 
148. panta 4. punktu izstrādātajos
ieteikumos noteikto jautājumu risināšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Rādītājus, kas noteikti saistībā ar 
dažādām darbības programmām, šīs 
regulas pielikumā noteiktos kopējos 
rādītājus un īpašos programmu rādītājus 
izmanto atbilstoši Regulas (ES) Nr. [..] 
24. panta 3. punkta un 87. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktam. Visi rādītāji ir 
izteikti absolūtos skaitļos.

Or. fr

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vienlaicīgi ar gada īstenošanas 
ziņojumiem vadošā iestāde nosūta 
elektroniski strukturētus datus par katru 
ieguldījumu prioritāti. Datos iekļauta
kategorizācija un īstenošanas un rezultātu 
rādītāji.

2. Vienlaicīgi ar gada īstenošanas 
ziņojumiem vadošā iestāde nosūta 
elektroniski strukturētus datus par katru 
ieguldījumu prioritāti. Datos iekļautas
intervences kategorijas un īstenošanas un 
rezultātu rādītāji.

Or. fr
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Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai nodrošinātu maksātspējas 
garantijas un prasmju ziņā nepieciešamo 
nosacījumu izpildi, partneru, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. [..] 5. pantā, jo īpaši 
sociālo partneru un nevalstisko 
organizāciju, līdzdalība darbības 
programmu īstenošanā var notikt ar 
vispārējo piešķīrumu palīdzību, kā noteikts
Regulas (ES) Nr. [..] 113. panta 7. punktā. 
Tādā gadījumā darbības programmā norāda 
to programmas daļu, uz kuru attiecas 
vispārējā dotācija, tostarp provizorisku 
finanšu asignējumu, kas tai piešķirts no 
katras prioritāšu ass.

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai veicinātu sociālo partneru pienācīgu 
līdzdalību ESF atbalstītās darbībās, 
darbības programmas vadošā iestāde 
reģionā, kas definets Regulas (ES) Nr. [..] 
82. panta 2. punkta a) apakšpunktā, vai 
dalībvalstīs, uz kurām attiecinams
Kohēzijas fonda atbalsts, nodrošina 
atbilstošu ESF resursu piešķiršanu spēju 
veidošanas pasākumiem — mācību, 
sadarbības tīklu veidošanas pasākumiem 
un sociālā dialoga stiprināšanai, un 
darbībām, kuras kopā veic sociālie partneri.

2. Lai veicinātu Regulas (ES) Nr. [..] 
5. pantā minēto sociālo partneru pienācīgu 
līdzdalību ESF atbalstītās darbībās un 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
kontrolē un novērtēšanā, darbības 
programmas vadošā iestāde reģionā, kā 
noteikts Regulas (ES) Nr. [..] 82. panta 
2. punkta a) apakšpunktā, vai dalībvalstīs, 
uz kurām attiecināms Kohēzijas fonda 
atbalsts, nodrošina, ka tiek piešķirti ESF 
resursi 2 % apmērā spēju veidošanas 
pasākumiem — mācību, sadarbības tīklu 
veidošanas pasākumiem un sociālā dialoga 
stiprināšanai, un darbībām, kuras kopā veic 
sociālie partneri.

Or. fr
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Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Lai veicinātu Regulas (ES) Nr. [..] 
5. pantā minēto nevalstisko organizāciju 
pienācīgu līdzdalību un pieeju darbībām 
un ESF atbalstītu programmu 
sagatavošanai, īstenošanai, kontrolei un 
novērtēšanai, tostarp ar ietekmes 
pasākumu starpniecību, jo īpaši sociālās 
iekļautības, dzimumu līdztiesības un 
vienlīdzīgu iespēju jomā, darbības 
programmas vadošā iestāde reģionā, kā
noteikts Regulas (ES) Nr. [..] 82. panta 
2. punkta a) apakšpunktā, vai dalībvalstīs, 
uz kurām attiecināms Kohēzijas fonda 
atbalsts, nodrošina atbilstošu ESF resursu 
piešķiršanu nevalstiskām organizācijām 
spēju veidošanas pasākumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis un Komisija veicina vīriešu un 
sieviešu līdztiesību, izmantojot vienādu 
pieeju visos programmu izstrādes un 
īstenošanas posmos, kas minēta 
Regulas (ES) Nr. [..] 7. pantā. ESF 
atbalsta arī īpaši pielāgotas darbības, kas 
minētas šīs regulas 3. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta iv) punktā, jo īpaši ar mērķi 
palielināt sieviešu ilgtspējīgu līdzdalību un 
sasniegumus nodarbinātībā, kā arī darba 
tirgū samazināt segregāciju pēc dzimuma, 
apkarot dzimumu stereotipus izglītībā un 
apmācībā, cīnīties pret atšķirīgu dzimumu 
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pārstāvību nozarēs un profesijās, mazināt 
segregāciju pēc dzimuma un sekmēt 
profesionālās un personīgās dzīves 
līdzsvarošanu vīriešiem un sievietēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis un Komisija veicina 
vienlīdzīgas iespējas visiem, nepieļaujot 
diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ, optimizējot 
nediskriminācijas principu, kas minēts 
Regulas (ES) Nr. [..] 7. pantā. Papildus 
ESF atbalsta īpašas darbības šīs regulas
3. pantā un jo īpaši 3. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta iii) punktā noteikto 
ieguldījumu prioritāšu ietvaros, kas paredz 
izskaust jebkāda veida diskrimināciju un 
uzlabot pieejamību invalīdiem, lai 
samazinātu nevienlīdzību attiecībā uz 
sekmēm izglītībā, palielināt cilvēku, kurus 
apdraud diskriminācijas risks, līdzdalību 
darba tirgū un uzlabot to sociālo 
iekļautību, tostarp veicinot pāreju no 
institucionālās aprūpes uz aprūpi vietējās 
kopienas līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ESF veicina sociālo inovāciju visās 1. ESF veicina sociālo inovāciju visās 
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jomās, kas ietvertas ESF darbības jomā, 
kas noteikta šīs regulas 3. pantā, jo īpaši 
nolūkā testēt un plašāk izmantot inovatīvus 
risinājumus, lai risinātu sociālās 
vajadzības.

jomās, kas ietvertas ESF darbības jomā, 
kas noteikta šīs regulas 3. pantā, jo īpaši 
nolūkā testēt un/vai plašāk izmantot 
inovatīvus risinājumus, lai risinātu sociālās 
vajadzības kopā ar ieinteresētajām 
personām un jo īpaši sadarbojoties ar 
sociālajiem partneriem.

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atbilstoši savām vajadzībām dalībvalstis 
darbības programmās nosaka sociālās 
inovācijas jomas un tēmas, kā arī veikto 
eksperimentu novērtēšanas un gūto 
rezultātu izplatīšanas plānu.

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var izvēlēties starptautiskās 
sadarbības tēmas no Komisijas ierosinātā 
un ESF komitejas apstiprinātā saraksta.

2. Lai noteiktu starptautiskās sadarbības 
jomas un veidus, kas atbilst dalībvalstu 
īpašajām vajadzībām, tās var izvēlēties 
tēmas no Komisijas ierosinātā un ESF 
komitejas apstiprinātā saraksta, kā noteikts 
Līguma 163. panta otrajā daļā.

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija veicina starptautisko sadarbību 
par 2. punktā minētajām tēmām, 
izmantojot savstarpējās mācības un 
koordinētu un kopīgu rīcību. Konkrēti, 
Komisija uztur ES līmeņa platformu, kas 
veicina pieredzes apmaiņu, spēju 
veidošanu un sadarbības tīklu veidošanu, 
kā arī izplatītu attiecīgus sasniegumus. 
Turklāt, lai sekmētu starptautisko 
sadarbību, Komisija izstrādā koordinētu 
īstenošanas sistēmu, kurā iekļauti kopējie 
attiecināmības kritēriji, darbību veidi un 
laika grafiki, kā arī kopējas metodiskas 
pieejas uzraudzībai un vērtēšanai.

3. Komisija veicina starptautisko 
sadarbību, izmantojot savstarpējās mācības 
un koordinētu un kopīgu rīcību. Konkrēti, 
Komisija uztur ES līmeņa platformu, kas 
veicina transnacionālu partnerattiecību 
veidošanu, pieredzes apmaiņu, spēju 
veidošanu un sadarbības tīklu veidošanu, 
kā arī ņemtu vērā un izplatītu attiecīgus 
sasniegumus. Turklāt, lai sekmētu 
starptautisko sadarbību, Komisija izstrādā 
koordinētu īstenošanas sistēmu, kurā 
iekļauti kopējie attiecināmības kritēriji, 
darbību veidi un laika grafiki, kā arī 
kopējas metodiskas pieejas uzraudzībai un 
vērtēšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) sociālajai inovācijai un starptautiskajai 
sadarbībai, kā minēts 9. un 10. pantā, ja uz 

(b) sociālajai inovācijai un starptautiskajai 
sadarbībai, kā minēts 9. un 10. pantā, ja uz 
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tām neattiecas prioritātes ass. tām neattiecas prioritātes ass.

Or. fr

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Papildus ERAF intervencei, kas minēta 
Regulas (ES) Nr. [ERAF] 7. pantā, ESF 
var sniegt atbalstu ilgtspējīgai pilsētvides 
attīstībai, īstenojot šīs regulas 3. panta 
1. punktā minētās ieguldījumu prioritātes 
un izmantojot stratēģijas, kurās noteiktas 
integrētas darbības tādu ekonomikas, vides 
un sociālo jautājumu risināšanai, kas skar 
partnerības līgumos minēto pilsētvidi.

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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PASKAIDROJUMS

1. Eiropas Komisijas priekšlikumā, kas attiecas uz Eiropas Sociālo fondu (ESF) laikposmā no 
2014. līdz 2020. gadam, ir ietvertas būtiskas izmaiņas, kuras Eiropas Parlamentam vajadzētu 
atbalstīt, lai efektīvi palīdzētu Eiropas iedzīvotājiem pielāgoties darba tirgus pārmaiņām, 
līdzfinansējot apmācības projektus un palīdzības programmas nodarbinātības jomā:

 līdzekļu piešķiršana, ņemot vērā stratēģijas „Eiropa 2020” prioritātes,
 tematiskā koncentrācija un 20 % fonda dotāciju piešķiršana katrai dalībvalstij saistībā 

ar sociālo iekļaušanu un cīņu pret nabadzību,
 sociālo partneru un nevalstisko organizāciju plašāka atzīšana,
 procedūru vienkāršošana.

Eiropas Sociālais fonds, kas ir Eiropas Savienības galvenais finanšu instruments 
nodarbinātības sekmēšanai, tika izveidots ar Romas līgumu 1957. gadā. Kopš fonda izveides 
tā galvenais mērķis ir atbalstīt darbaspēka ģeogrāfisko un profesionālo mobilitāti. Šajā krīzes 
periodā sociālā kohēzija ir svarīgs elements, tādēļ ESF ieguldījumi galvenokārt vērsti uz:

1) sociālo iekļaušanu ar profesionālās iekļaušanas palīdzību,
2) kvalifikācijas līmeņa celšanu,
3) nodarbinātības līmeņa celšanu.

Lai īstenotu šo sociālo kohēziju, attiecībā uz laikposmu no 2014. līdz 2020. gadam ir 
jāpiemēro četri galvenie tematiskie mērķi, kas iekļauti Komisijas priekšlikumā par ESF:
„nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes veicināšana”, „ieguldījumi izglītībā, prasmēs un 
mūžizglītībā”, „sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa ar nabadzību” un „institucionālās 
spējas un efektīvas publiskās pārvaldes veicināšana”.

Ir nepieciešams sniegt atbalstu gados jaunajiem iedzīvotājiem, ņemot vērā, ka šobrīd Eiropas 
Savienībā 21 % jauniešu ir bez darba un daudzi citi jaunieši, beidzot mācības, nav ieguvuši 
nekādu kvalifikāciju. Tas ir iemesls, kādēļ ESF turpina īstenot sociālo integrāciju ar 
profesionālās integrācijas palīdzību, izmantojot integrētu pieeju, kurā tiek atbalstīta 
maksimālās nodarbinātības un kvalitātes mērķa sasniegšana individuālā vai globālā ceļā.
Turklāt to iedzīvotāju sociālā iekļaušana, kas ir bez darba, ir jāatbalsta, nodrošinot visiem 
piemērotu resursu un pakalpojumu pieejamību.

Otrkārt, ESF vajadzētu izmantot kā instrumentu, kas sekmētu nākotnes vajadzību noteikšanu 
attiecībā uz prasmēm, lai ievērojami palielinātu augsti kvalificēta darbaspēka resursus, kuri 
saskaņā ar jaunākajām prognozēm būs nepieciešami tuvākajā nākotnē.

Nolūkā nodrošināt sekmīgu projektu īstenošanu, ir svarīgi, lai tiktu skaidrāk definēta partneru 
loma visos līmeņos. Ir nepieciešams mobilizēt visas ieinteresētās personas un iesaistīt visus 
sociālos partnerus ESF pārvaldīšanā un izmantošanā Eiropas, valstu un reģionālā vai vietējā 
līmenī, lai ESF arī turpmāk būtu eiropiešu nodarbinātībai un iekļaušanai svarīgs fonds.

Noteikumu un procedūru vienkāršošana, kā arī pragmatiska pieeja ir vislabākais risinājums, 
lai palielinātu ESF finansēto pasākumu efektivitāti. Administratīvo procedūru vienkāršošanas 
pamatā jo īpaši ir tādi elementi kā vienreizējā maksājuma un vienību izmaksu izmantošana, 
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lai efektīvi novērstu vienu no galvenajiem šķēršļiem, kas liedz uzņēmumiem piekļuvi fonda 
līdzekļiem, un tādējādi palielinātu pieejamo līdzekļu apguvi. Projektiem, kuru publiskā 
atbalsta apjoms ir mazāks par EUR 50 000, būtu jāpiemēro īpašs vienkāršošanas pasākums 
attiecībā uz ESF pieteikuma dokumentāciju. Lietderīgs ESF resursu izmantojums var 
ievērojami uzlabot ekonomikas atveseļošanas politikas efektivitāti un sekmēt jaunu darbavietu 
izveidi Eiropas Savienībā.

Visi šie mērķi ir jāīsteno ar pasākumiem, kas turklāt jāveic vairākas reizes plānošanas periodā, 
lai nodrošinātu labu resursu izmantojumu un īstenoto politiku efektivitāti.

2. ESF, kohēzijas politikas vispārējā struktūra

ESF ir nepieciešams spēcīgs vispārējs minimālais atbalsts 25 % apmērā no struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda budžeta. Dalībvalstis joprojām ir galvenie starpnieki visu ESF politikas jomu 
īstenošanā, ņemot vērā dalībvalstu nodarbinātības politikas nozīmi; ņemot vērā dalībvalstu 
autonomiju, kas nozīmē, ka tās var brīvi organizēt programmu īstenošanu atkarībā no tajā 
pastāvošās organizatoriskās struktūras.

Vispirms ir jācenšas uzlabot ESF pārvaldību, saglabājot centralizētu koordināciju un 
vienlaikus vairāk ņemot vērā patiesās vajadzības esošajā situācijā.

Kontroles pasākumu racionalizācija, šķiet, ir pamata nepieciešamība, lai vienkāršotu ESF 
vietējo dalībnieku darbu: kontroles pasākumi ir jāsaskaņo, aizliedzot virskontroles pasākumu 
veikšanu un atceļot dažus nevajadzīgus kontroles pasākumus. Lai mazinātu kontroles 
pasākumu slogu, regulatīvos ierobežojumus, ar kuriem saskaras dalībvalstis, palīdzētu 
mazināt „uzticības līgumu” noslēgšana starp dalībvalsti un Eiropas Komisiju. Maksājumu 
termiņu samazināšana jānosaka par kopēju mērķi visām dalībvalstīm, ieviešot maksājumu, ko 
veic katrā posmā.

ESF vietējo dalībnieku atbalstīšana ir jāveicina, palielinot kredītus, kas paredzēti tehniskajai 
palīdzībai un Eiropas Sociālā fonda pārvaldības dienestu apmācībai.

Lai palielinātu ESF līdzekļu apguvi, ir nepieciešams radīt labākus apguves apstākļus:

 rosinot katru dalībvalsti pārskatīt finansējamās prioritārās jomas, lai palielinātu ESF 
efektivitāti;

 izveidojot ESF „čeku” (vienreizējs maksājums) attiecībā uz tādiem mikroprojektiem, 
kas vērsti uz īpašām jomām un kuru plānotie rezultāti ir viegli īstenojami un izmērāmi;

 palielinot komunikāciju un informācijas apmaiņu ar projektu iesniedzējiem;
 raugoties, lai tiktu īstenota labāka sinerģija starp ESF un ERAF, kā noteikts Kohēzijas 

fonda vispārīgajos noteikumos.

Eiropas Sociālais fonds atbalsta projektus, kuru saņēmēji ir visneaizsargātākās iedzīvotāju 
grupas. Ja noteikumi par makroekonomisko nosacītību, kas paredzēti Komisijas regulas 
projektā par vienotiem fondu noteikumiem, tiktu piemēroti arī ESF, būtu pamats nopietnām 
bažām. Līdz ar to dubultu grūtību principu nevar piemērot visneaizsargātāko iedzīvotāju 
grupām valstīs, kas jau ir nonākušas grūtībās.


