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ĪSS PAMATOJUMS

Kopš Eiropas Kopienas izveides Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir palīdzējis panākt vairāku 
reģionu attīstības līmeņa konverģenci. Pēc Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu 
pievienošanās Eiropas Savienībai ESF ir sniedzis būtisku atbalstu ar postkomunisma valstu 
pārveidi saistīto sociālo izmaksu mazināšanā. ESF ir ievērojams mehānisms, kas veic 
ieguldījumus šā reģiona cilvēkkapitālā. Tas sniedz atbalstu apmācības iniciatīvām, kas 
paredzētas iedzīvotāju grupām, kurām draud sociālā atstumtība.

Apzinoties, ka mazāk attīstītajiem reģioniem joprojām ir nepieciešams profesionāls atbalsts un šī 
nepieciešamība krīzes situācijā drīzāk pieaug, priecājamies pieņemt priekšlikumu, kas ESF 
garantē finansējumu turpmākajā finanšu plānošanas periodā, tostarp kohēzijas politikā nosakot 
ESF minimālo piešķīruma apjomu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ierosinu regulas noteikumus padarīt elastīgākus, lai palīdzētu 
atsevišķām valstīm risināt specifiskus sociālekonomiskos jautājumus.  Tas cita starpā attiecas uz 
fonda finansējuma iespējamajiem saņēmējiem un prasību, ka regulā nedrīkst noteikt neelastīgus 
ierobežojumus tām sociālajām grupām, kurām var tikt piemēroti fonda noteikumi. 

Jāņem vērā — lai veicinātu sociālo integrāciju un nabadzības izskaušanu, ir būtiski sniegt 
atbalstu sievietēm grūtā nodarbinātības situācijā, ņemot vērā, ka viņām visvairāk draud 
nabadzība, un palīdzēt vientuļajiem vecākiem, galvenokārt vientuļajām mātēm, lai viņiem 
atvieglotu darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 

(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 
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Padomes ieteikumu par dalībvalstu un 
Savienības ekonomikas politikas 
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.

Padomes ieteikumu par dalībvalstu un 
Savienības ekonomikas politikas 
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, kā arī 
Sieviešu hartā paredzētajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 2

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 pievienojas 
ekonomikas un finanšu krīze, kuras 
ietekmē paaugstinājās bezdarba līmenis, 
īpaši skarot sievietes, jauniešus un citas 
nelabvēlīgā stāvoklī esošas grupas, 
piemēram, migrantus un invalīdus. 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 
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pakalpojumiem valsts un pārrobežu līmenī. pakalpojumiem valsts un pārrobežu līmenī.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) ESF būtu jāpiedalās stratēģijā "Eiropa 
2020'', nodrošinot Eiropas Savienības 
prioritātēm lielāku atbalsta koncentrāciju. 
Konkrēti, ESF, izmantojot minimālus 
nodalītus piešķīrumus, būtu jāpalielina 
atbalsts cīņai ar sociālo atstumtību un 
nabadzību un jāveicina lielāka dzimumu 
līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas. 
Atkarībā no atbalstītā reģiona attīstības 
līmeņa būtu jāierobežo arī ESF atbalsta 
ieguldījumu prioritātes un piedāvājums.

Grozījums Nr. 5

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

(7a) ESF būtu aizvien vairāk jāatbalsta 
dzimumu līdztiesība, ieguldot līdzekļus 
aprūpes dienestos, sievietēm paredzētās 
nodarbinātības iespējās, izglītības un 
prasmju paaugstināšanā un pret sievietēm 
vērstas vardarbības apkarošanā. ESF arī 
būtu jānovērš vairākiemeslu 
diskriminācija, ko citu starpā piedzīvo 
migrantes, romu tautības sievietes, 
sievietes invalīdes, lesbietes un vecākas 
sievietes.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jānodrošina, lai ESF finansiāli atbalstīto 
prioritāšu īstenošana veicinātu sieviešu un 
vīriešu līdztiesību atbilstoši Līguma 
8. pantam. Novērtējumos konstatēts, cik 
svarīgi visos programmu aspektos ņemt 
vērā dzimumu jautājumu, vienlaikus 
nodrošinot īpašu pasākumu veikšanu 
dzimumu līdztiesības veicināšanai.

(10) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jānodrošina, lai ESF finansiāli atbalstīto 
prioritāšu īstenošana veicinātu sieviešu un 
vīriešu līdztiesību atbilstoši Līguma 
8. pantam. Novērtējumos konstatēts, cik 
svarīgi visos programmu aspektos ņemt 
vērā dzimumu līdztiesības mērķus, 
vienlaikus nodrošinot īpašu pasākumu 
veikšanu dzimumu līdztiesības 
veicināšanai. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka visām ESF darbībām un 
darbībām, kurām ir piešķirts ESF 
līdzfinansējums, tiek izvērtēta dzimumu 
līdztiesības ievērošana budžeta plānošanā. 
ESF būtu jāveicina attiecīgo Savienības 
politikas nostādņu īstenošana.

Grozījums Nr. 7

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

(10a) Dalībvalstis un Komisija nodrošina, 
ka sieviešu un vīriešu līdztiesība un 
integrēta pieeja dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai ir saistoši principi 
vairākos fondu plānošanas un 
īstenošanas posmos (dzimumu līdztiesības 
aspekta analīze, kopējie mērķi un rādītāji 
un īstenošana, uzraudzība un izvērtēšana) 
un ka, ieviešot šo integrēto pieeju Eiropas 
Sociālajā fondā, svarīgākajām darbībām 
katrā posmā tiek nodrošināts atbalsts 
(atbalsta struktūras).

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saskaņā ar Līguma 10. panta 
noteikumiem ESF finansiāli atbalstīto 
prioritāšu īstenošanai būtu jāveicina cīņa 
pret diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ. ESF būtu 
jāatbalsta to ANO Konvencijā par invalīdu 
tiesībām paredzēto pienākumu izpilde, kas 
cita starpā attiecas uz izglītību, darbu, 
nodarbinātību un pieejamību. ESF būtu 
jāveicina arī pāreja no institucionālās 
aprūpes uz aprūpi vietējās kopienas līmenī.

(11) Saskaņā ar Līguma 10. panta 
noteikumiem ESF finansiāli atbalstīto 
prioritāšu īstenošanai būtu jāveicina cīņa 
pret diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ, īpašu uzmanību 
pievēršot personām, kas saskaras ar 
vairākiemeslu diskrimināciju. ESF būtu 
jāatbalsta to ANO Konvencijā par invalīdu 
tiesībām paredzēto pienākumu izpilde, kas 
cita starpā attiecas uz izglītību, darbu, 
nodarbinātību un pieejamību. ESF būtu 
jāveicina arī attiecīgu Savienības politikas 
nostādņu īstenošana un pāreja no 
institucionālās aprūpes uz aprūpi vietējā 
līmenī.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Lai uzlabotu politikas atbilstību 
sociālām pārmaiņām un lai sekmētu un 
atbalstītu inovatīvus sociālos uzņēmumus, 
būtiski ir atbalstīt sociālo inovāciju. 
Konkrēti, lai kāpinātu politikas efektivitāti 
un tādējādi pamatotu īpaša ESF atbalsta 
saņemšanu, ļoti svarīgi pirms inovatīvo 
risinājumu plašākas izmantošanas ir tos 
testēt un izvērtēt, ņemot vērā to, ka 
sociālie uzņēmumi bieži vien sniedz 
rezultātus ilgākā laika periodā.

Grozījums Nr. 10

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, sieviešu 
finansiālo neatkarību un sieviešu un 
vīriešu profesionālās un privātās dzīves 
līdzsvarošanu;

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) dzimumu stereotipu izskaušanu 
karjeras un profesijas izvēlē un 
mūžizglītības veicināšanu;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības veicināšana:
i) nodrošinot lielāku nodarbinātības un 
izglītības pieejamību visu vecumu 
sievietēm;
ii) labāk nodrošinot aprūpes 
pakalpojumus, tostarp kvalitatīvu un 
pieejamu aprūpi bērniem un veciem 
cilvēkiem, kā arī citu apgādājamu 
personu aprūpi;
iii) izmantojot pasākumus, lai apkarotu 
visus pret sievietēm vērstus vardarbības 
veidus;
iv) izmantojot darbības, lai novērstu un 
izskaustu daudzkārtīgu diskrimināciju, ko 
citu starpā piedzīvo migrantes, sievietes 
invalīdes, romu tautības sievietes, 
lesbietes un vecākas sievietes;
v) veicinot sievietēm finansiāli 
pieņemamu veselības aprūpes 
pakalpojumu, tostarp seksuālās un 
reproduktīvās veselības aprūpes 
pakalpojumu, pieejamību;

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 14

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

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

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

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) aktīvu atbalstu vientuļo vecāku 
integrēšanai darba tirgū, palīdzot viņiem 
līdzsvarot profesionālo un ģimenes dzīvi, 
vienlaikus ņemot vērā, ka Eiropā lielākā 
daļa vientuļo vecāku ir sievietes;

Grozījums Nr. 16

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

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) papildinošas darbības un attiecīgus 
atbalsta, vietējo kopienu un aprūpes 
pakalpojumus, kas veicina nodarbinātības 
iespējas;
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Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) piekļuves uzlabošanu pieejamiem, 
ilgtspējīgiem un augsti kvalificētiem 
pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei 
un vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem;

iv) piekļuves uzlabošanu pieejamiem, 
ilgtspējīgiem un augsti kvalificētiem 
vispārējas nozīmes pakalpojumiem, tostarp 
veselības aprūpei, sociālajiem 
pakalpojumiem un pirmsskolas bērnu 
aprūpes iestādēm, kuras varētu izmantot 
arī bez darba esošie vecāki; 

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vismaz 20 % no kopējiem ESF 
resursiem katrā dalībvalstī piešķir 
Regulas (ES) Nr. [..] 9. panta 9. punktā 
noteiktajam tematiskajam mērķim 
"sociālās iekļautības veicināšana un cīņa ar 
nabadzību".

2. Vismaz 20 % no kopējiem ESF 
resursiem katrā dalībvalstī piešķir 
Regulas (ES) Nr. [..] 9. panta 9. punktā 
noteiktajam tematiskajam mērķim 
"sociālās iekļautības veicināšana un cīņa ar 
nabadzību un diskrimināciju".

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopējie un programmai specifiskie 
īstenošanas rādītāji attiecas uz daļēji vai 
pilnībā īstenotām darbībām. Vajadzības 
gadījumā attiecībā uz atbalstīto darbību 
raksturu nosaka kopējus kvantitatīvus 
mērķlielumus 2022. gadam. Sākotnējā 
stāvokļa rādītāji ir noteikti nulles līmenī.

Kopējie un programmai specifiskie 
īstenošanas rādītāji, kas atspoguļoti pēc 
dzimuma, attiecas uz daļēji vai pilnībā 
īstenotām darbībām. Vajadzības gadījumā 
attiecībā uz atbalstīto darbību raksturu 
nosaka kopējus kvantitatīvus mērķlielumus 
2022. gadam. Sākotnējā stāvokļa rādītāji ir 
noteikti nulles līmenī.
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Grozījums Nr. 21

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, 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 
privātās dzīves līdzsvarošanu vīriešiem un 
sievietēm.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis un Komisija veicina 
vienlīdzīgas iespējas visiem, tostarp to 
piejamību invalīdiem, optimizējot 
nediskriminācijas principu, kas minēts 
Regulas (ES) Nr. [..] 7. pantā, un 
izmantojot īpašas darbības visu attiecīgo 
3. pantā noteikto ieguldījumu prioritāšu 
ietvaros, īpašu uzmanību pievēršot tām 
personām, kas saskaras ar vairākiemeslu 
diskrimināciju. 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.
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– projektu skaits, kas palielina sieviešu 
noturīgu līdzdalību un sasniegumus 
nodarbinātībā

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
Pielikums – 4. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– statistikas dati, kas liecina par dzimumu 
segregācijas mazināšanos darba tirgū

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
Pielikums – 4. punkts – 3.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– statistikas dati, kas liecina, ka tiek 
veiksmīgi apkaroti dzimumu stereotipi 
izglītībā un apmācībā 
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