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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 8. un 10. pantu 
Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka visos ES iestāžu aktos 
dzimumu līdztiesība ir horizontāla politika
un ka VSS fondu finansēto prioritāšu 
īstenošana palīdz sekmēt sieviešu un 
vīriešu līdztiesību, kā arī tiek ņemts vērā 
Eiropas Dzimumu līdztiesības pakts 
2011.–2020. gadam. Efektīvai sieviešu un 
vīriešu līdztiesības principa īstenošanai 
būtu jāietver dati un rādītāji, kas balstīti 
uz dzimumu, dzimumu līdztiesības 
mērķiem un kritērijiem, un dažādos 
īstenošanas posmos, jo īpaši plānošanā, 
uzraudzībā un izvērtēšanā, būtu jāiesaista 
dzimumu līdztiesības veicināšanas 
iestādes.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij būtu 
jānodibina sadarbība ar kompetento 
reģionālo, vietējo, pilsētu un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem: ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un struktūrām, kas 

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij būtu 
jānodibina sadarbība ar kompetento 
reģionālo, vietējo, pilsētu un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem: ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un struktūrām, kas 
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pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kas ir atbildīgas par līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām, 
sieviešu organizācijām un struktūrām, kas 
ir atbildīgas par sieviešu tiesību 
veicināšanu un līdztiesības un 
nediskriminācijas principu ievērošanu, kā 
arī nevalstiskām organizācijām, kas 
veicina sociālo integrāciju, un 
organizācijām, kas darbojas kultūras, 
izglītības un jaunatnes politikas jomās.
Īpaša uzmanība jāpievērš grupām, uz 
kurām šīs programmas varētu atstāt 
ietekmi un kurām varētu būt sarežģīti tās 
mainīt. Šādas partnerības mērķis ir ievērot 
vairāku līmeņu pārvaldības principu, 
nodrošināt ieinteresēto personu plānoto 
pasākumu īpašumtiesības un ņemt vērā 
attiecīgo dalībnieku pieredzi un zinātību. 
Tāpēc partneriem būtu jāpārstāv dažādi 
teritoriālie līmeņi atbilstīgi dalībvalstu 
institucionālajai struktūrai. Komisijai 
vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
partneri konsekventi tiktu iesaistīti 
partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā. Sadarbība ar partneriem 
jāveic saskaņā ar labāko praksi. Ikvienai 
dalībvalstij ir jānodrošina pienācīgs 
tehniskās palīdzības līmenis, lai veicinātu 
partneru iesaistīšanu un līdzdalību visos 
plānošanas procesa posmos.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Centienos veicināt ekonomisko, 
teritoriālo un sociālo kohēziju Savienības 
mērķi visos VSS fondu īstenošanas posmos 
ir novērst nevienlīdzību un sekmēt vīriešu 
un sieviešu līdztiesību, kā arī apkarot 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 

(11) Centienos veicināt ekonomisko, 
teritoriālo un sociālo kohēziju Savienības 
mērķi visos VSS fondu īstenošanas posmos 
ir novērst visu veidu nevienlīdzību un 
sekmēt sieviešu tiesību ievērošanu un 
vīriešu un sieviešu līdztiesību, ņemot vērā 
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izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.

ES Sieviešu un vīriešu līdztiesības 
stratēģiju 2010.–2015. gadam, Eiropas 
Dzimumu līdztiesības paktu 2011.–
2020. gadam un īstenošanas aktus, un 
turpmāko ES dalībvalstu un reģionālo 
politiku attiecībā uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 8. panta īstenošanu, 
kā arī apkarot diskrimināciju un 
vardarbību dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas, vai invaliditātes dēļ, jo īpaši 
ņemot vērā ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām, kas ir spēkā kopš 
2008. gada 3. maija, un ES politiku 
nolūkā īstenot ANO Konvenciju. Līdz ar 
to statistikas darbībās, kas saistītas ar 
fondu īstenošanu, pakāpeniski būtu 
jāievieš rādītāji nolūkā novērtēt ietekmi, 
kāda uz šādas diskriminācijas novēršanu 
ir dažādu fondu un programmu 
īstenošanai.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pamatojoties uz Komisijas pieņemto 
vienoto stratēģisko satvaru, katrai 
dalībvalstij sadarbībā ar saviem partneriem 
un apspriežoties ar Komisiju būtu 
jāsagatavo partnerības līgums. Partnerības 
līgumā vienotajā stratēģiskajā satvarā 
noteiktie elementi jāpārveido atbilstoši 
valsts kontekstam un jāizsaka cieša 
apņemšanās sasniegt Savienības mērķus, 
izmantojot VSS fondu plānošanu.

(16) Pamatojoties uz Komisijas pieņemto 
vienoto stratēģisko satvaru, katrai 
dalībvalstij sadarbībā ar saviem partneriem 
un apspriežoties ar Komisiju būtu 
jāsagatavo partnerības līgums. Partnerības 
līgumā vienotajā stratēģiskajā satvarā 
noteiktie elementi jāpārveido atbilstoši 
valsts kontekstam un jāizsaka cieša 
apņemšanās sasniegt Savienības mērķus, 
izmantojot VSS fondu plānošanu. 
Partnerības līguma mērķos un prioritātēs 
būtu jāiekļauj sieviešu tiesību veicināšana 
un sieviešu un vīriešu līdztiesības principa 
ievērošana, kā arī datu un novērtējumu 
sagatavošanā būtu jāiekļauj dzimumu 
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aspekts.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ciešāka saikne starp kohēzijas 
politiku un Savienības ekonomikas 
pārvaldību nodrošinās, ka VSS fondu 
izdevumu efektivitāti pamato pareiza 
ekonomikas politika un ka VSS fondi 
vajadzības gadījumā var tikt novirzīti, lai 
novērstu ekonomikas problēmas, ar 
kurām valsts saskaras. Šim procesam 
jābūt pakāpeniskam, sākot ar 
grozījumiem partnerības līgumā un 
programmās atbilstoši Padomes 
ieteikumiem novērst makroekonomisko 
nestabilitāti un sociālās un ekonomikas 
grūtības. Ja, neskatoties uz VSS fondu 
labāku izmantošanu, dalībvalsts neveic 
efektīvus pasākumus ekonomikas 
pārvaldības procesa kontekstā, Komisijai 
jābūt tiesībām apturēt visus vai daļu no 
maksājumiem un saistībām. Lēmumiem 
par apturēšanu jābūt proporcionāliem un 
iedarbīgiem, ņemot vērā atsevišķu 
programmu ietekmi attiecīgās dalībvalsts 
ekonomikas un sociālās situācijas 
risināšanā un partnerības līguma 
iepriekšējos grozījumus. Pieņemot 
lēmumu par apturēšanu, Komisijai arī 
būtu jāievēro vienlīdzīga pieeja 
dalībvalstīm, jo īpaši ņemot vērā 
apturēšanas ietekmi uz attiecīgo 
dalībvalsti. Apturēšana būtu jāatceļ un 
līdzekļi būtu jādara atkal pieejami 
attiecīgajai dalībvalstij, tiklīdz dalībvalsts 
veic vajadzīgās darbības.

svītrots

Pamatojums

VSS maksājumu vai saistību apturēšana attiecībā uz ekonomiski nestabilām valstīm tikai 
palielinātu sociālās un reģionu atšķirības un nevienlīdzību, un tas jo īpaši ietekmētu sievietes.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Ir jānovērtē VSS fondu piešķirtā 
atbalsta efektivitāte, lietderība un ietekme, 
lai uzlabotu programmu īstenošanas 
kvalitāti un struktūru un attiecīgā gadījumā 
noteiktu programmu ietekmi uz mērķiem, 
kas noteikti Savienības stratēģijā gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, un 
uz IKP un bezdarbu. Saistībā ar šo būtu 
jānosaka dalībvalstu un Komisijas 
atbildības jomas.

(32) Ir jānovērtē VSS fondu piešķirtā 
atbalsta efektivitāte, lietderība un ietekme, 
lai uzlabotu programmu īstenošanas 
kvalitāti un struktūru un attiecīgā gadījumā 
noteiktu programmu ietekmi uz mērķiem, 
kas noteikti Savienības stratēģijā gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, un 
uz IKP, bezdarbu un integrētu pieeju 
dzimumu un piekļuves līdztiesības 
nodrošināšanai. Saistībā ar šo būtu 
jānosaka dalībvalstu un Komisijas 
atbildības jomas.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai uzlabotu katras programmas 
kvalitāti un struktūru un pārbaudītu, vai 
mērķus var sasniegt, būtu jāveic katras 
programmas ex ante izvērtējums.

(33) Lai uzlabotu katras programmas 
kvalitāti un struktūru un pārbaudītu, vai 
mērķus var sasniegt, būtu jāveic katras 
programmas ex ante izvērtējums. Attiecībā 
uz katru programmu ex ante izvērtējumā 
būtu jāiekļauj šīs regulas 6., 7. un 
8. panta horizontālo principu izvērtējums.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Ir jānosaka minēto resursu 
ierobežojumi mērķim “Ieguldījums 

(57) Ir jānosaka minēto resursu 
ierobežojumi mērķim “Ieguldījums 
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izaugsmei un nodarbinātībai” un jānosaka 
objektīvi kritēriji to piešķiršanai reģioniem 
un dalībvalstīm. Lai veicinātu 
nepieciešamo infrastruktūras attīstības 
paātrināšanu transporta un enerģētikas 
nozarē, kā arī informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā visā 
Savienībā, jāizveido “Eiropas 
savienošanas” mehānisms. Gada 
apropriāciju piešķiršana dalībvalstij no 
fondiem un summas, kas tiek pārskaitītas 
no Kohēzijas fonda “Eiropas 
savienošanas” mehānismam dalībvalstī, ir 
jāierobežo līdz maksimālajam apjomam, 
kas tiks noteikts, ņemot vērā konkrētās 
dalībvalsts spēju absorbēt šīs apropriācijas. 
Turklāt saskaņā ar vērienīgo mērķi par 
nabadzības mazināšanu, jāpārorientē 
pārtikas piegādes sistēma vismazāk 
nodrošinātajiem cilvēkiem, lai veicinātu 
sociālo iekļautību un Savienības saskaņotu 
attīstību. Ir paredzēts mehānisms, ar kuru 
līdzekļi tiks pārnesti uz šo instrumentu un 
ar kuru nodrošinās, ka tie nāk no ESF 
piešķīrumiem, izmantojot katrā valstī ESF 
piešķiramo struktūrfondu minimālās 
procentuālās daļas netiešu atbilstošu 
samazinājumu.

izaugsmei un nodarbinātībai” un jānosaka 
objektīvi kritēriji to piešķiršanai reģioniem 
un dalībvalstīm. Lai veicinātu 
nepieciešamo infrastruktūras attīstības 
paātrināšanu transporta un enerģētikas 
nozarē, kā arī informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā visā 
Savienībā, būtu jāizveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments.
Gada apropriāciju piešķiršana dalībvalstij 
no fondiem un summas, kas tiek 
pārskaitītas no Kohēzijas fonda Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentam
dalībvalstī, ir jāierobežo līdz 
maksimālajam apjomam, kas tiks noteikts, 
ņemot vērā konkrētās dalībvalsts spēju 
absorbēt šīs apropriācijas. Turklāt saskaņā 
ar vērienīgo mērķi par nabadzības 
mazināšanu jāpārorientē pārtikas piegādes 
sistēma vismazāk nodrošinātajiem 
cilvēkiem atbilstoši sociālajai grupai un 
dzimumam, lai veicinātu sociālo iekļautību 
un Savienības saskaņotu attīstību. Ir 
paredzēts mehānisms, ar kuru līdzekļi tiks 
pārnesti uz šo instrumentu un ar kuru 
nodrošinās, ka tie nāk no ESF 
piešķīrumiem, izmantojot katrā valstī ESF 
piešķiramo struktūrfondu minimālās 
procentuālās daļas netiešu atbilstošu 
samazinājumu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Ir nepieciešams paredzēt papildu 
noteikumus par fondu atbalstīto darbības 
programmu plānošanu, pārvaldību, 
uzraudzību un kontroli. Darbības 
programmās būtu jānosaka prioritārie 
virzieni, kas atbilst katram tematiskajam 
mērķim, jāizstrādā konsekventa 
intervences loģika, lai risinātu noteiktās 
attīstības vajadzības, un jāsagatavo sistēma 

(61) Ir nepieciešams paredzēt papildu 
noteikumus par fondu atbalstīto darbības 
programmu plānošanu, pārvaldību, 
uzraudzību un kontroli. Darbības 
programmās būtu jānosaka prioritārie 
virzieni, kas atbilst katram tematiskajam 
mērķim un šīs regulas 6., 7. un 8. panta 
horizontālajiem principiem, jāizstrādā 
konsekventa intervences loģika, lai risinātu 
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izpildes novērtēšanai. Turklāt tajās būtu 
jāietver citi elementi, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu šo fondu efektīvu un lietderīgu 
īstenošanu.

noteiktās attīstības vajadzības, un 
jāsagatavo sistēma izpildes novērtēšanai. 
Turklāt tajās būtu jāietver citi elementi, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu šo fondu efektīvu 
un lietderīgu īstenošanu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Lai nodrošinātu vajadzīgās un 
aktuālākās informācijas pieejamību par 
programmas īstenošanu, dalībvalstīm 
regulāri jāsniedz Komisijai pamatdati. Lai 
izvairītos no papildu sloga dalībvalstīm, 
jāsniedz tikai pastāvīgi vākti dati un tie 
jānosūta, izmantojot elektronisku datu 
apmaiņu.

(67) Lai nodrošinātu vajadzīgās un 
aktuālākās informācijas pieejamību par 
programmas īstenošanu, dalībvalstīm 
regulāri jāsniedz Komisijai pamatdati. Lai 
izvairītos no papildu sloga dalībvalstīm, 
jāsniedz tikai pastāvīgi vākti dati un tie 
jānosūta, izmantojot elektronisku datu 
apmaiņu. Ja vien iespējams, dati būtu 
jāsadala pa dzimumiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
69. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(69) Ir lietderīgi, ka Komisija sadarbībā ar 
dalībvalstīm veic fondu ex post 
izvērtējumu, lai iegūtu attiecīga līmeņa 
informāciju par finansēto intervences 
pasākumu rezultātiem un ietekmi.

(69) Ir lietderīgi, ka Komisija sadarbībā ar 
dalībvalstīm veic fondu ex post 
izvērtējumu, lai iegūtu attiecīga līmeņa 
informāciju par finansēto intervences 
pasākumu rezultātiem un ietekmi. 
Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka visos novērtējuma un 
progresa ziņojumos tiek iekļauts dzimumu 
aspekts un datu sadalījums pa 
dzimumiem.

Grozījums Nr. 12
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “plānošana” ir organizēšanas, lēmumu 
pieņemšanas un finanšu resursu 
piešķiršanas process vairākos posmos, kas 
paredzēts, lai vairāku gadu gaitā īstenotu 
Savienības un dalībvalstu kopīgo rīcību 
nolūkā sasniegt Savienības stratēģiju 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei;

(4) “plānošana” ir organizēšanas, lēmumu 
pieņemšanas un finanšu resursu 
piešķiršanas process vairākos posmos 
saskaņā ar 5. panta nosacījumiem, kas 
paredzēts, lai vairāku gadu gaitā īstenotu 
Savienības un dalībvalstu kopīgo rīcību 
nolūkā sasniegt Savienības stratēģiju 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei;

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija un dalībvalstis nodrošina VSS 
fondu efektivitāti, jo īpaši veicot 
uzraudzību, ziņošanu un izvērtēšanu.

9. Komisija un dalībvalstis nodrošina VSS 
fondu efektivitāti, jo īpaši veicot 
uzraudzību, ziņošanu un izvērtēšanu, kā arī 
atlases procesa pārredzamību, uzsverot 
vajadzību publiskot pamatojumus.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) tām iestādēm, organizācijām un 
grupām, kuras varētu ietekmēt 
programmu īstenošanu vai uz kurām 
programmu īstenošana varētu atstāt 
ietekmi, īpašu uzmanību pievēršot 
grupām, uz kurām programmas varētu 
atstāt ietekmi un kurām varētu būt 
grūtības ietekmēt programmas, jo īpaši 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un sociāli 
atstumtajām grupām;



AD\906116LV.doc 11/29 PE487.962v02-00

LV

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneriem, 
nevalstiskām organizācijām un struktūrām, 
kas ir atbildīgas par līdztiesības un 
nediskriminācijas veicināšanu. 

(c) struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneriem, 
nevalstiskām organizācijām un struktūrām, 
kas ir atbildīgas par sieviešu un vīriešu
līdztiesības, sieviešu tiesību, pamatbrīvību
un nediskriminācijas veicināšanu, jo īpaši 
sieviešu tiesību organizācijām un 
nevalstiskām organizācijām, kas veicina 
sociālo integrāciju, un organizācijām, kas 
darbojas kultūras, izglītības un jaunatnes 
politikas jomās.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstoši daudzlīmeņu pārvaldības 
pieejai dalībvalstis iesaista partnerus 
partnerības līgumu un progresa ziņojumu 
sagatavošanā, kā arī programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
izvērtēšanā. Partneri piedalās programmu 
uzraudzības komitejās.

2. Atbilstoši daudzlīmeņu pārvaldības 
pieejai dalībvalstis iesaista partnerus 
partnerības līgumu un progresa ziņojumu 
sagatavošanā, kā arī programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
izvērtēšanā. Partneri piedalās programmu 
uzraudzības komitejās, kā arī izraugās un 
ieceļ locekļus, kuri pārstāv partnerus 
uzraudzības komitejās. Jāveic pasākumi, 
lai visos partnerības dokumentos tiktu 
iekļauts dzimumu aspekts un datu 
sadalījums pa dzimumiem.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
programmu sagatavošanā un īstenošanā 
tiktu veicināta vīriešu un sieviešu 
līdztiesība un dzimumu līdztiesības 
principa integrēšana.

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
programmu sagatavošanā un īstenošanā 
tiktu veicināta vīriešu un sieviešu 
līdztiesība un nediskriminācija, sieviešu 
līdzdalība politikas, ekonomikas un 
sociālajās norisēs un lai visos VSS fondu 
sagatavošanas, plānošanas un 
īstenošanas, pārraudzības un izvērtēšanas 
posmos notiktu dzimumu līdztiesības 
principa saskaņota integrēšana, novērtējot 
to, vai budžeta plānošanā ir ievērots 
dzimumu līdztiesības princips.
Dalībvalstis veicina sieviešu un vīriešu 
līdzsvarotu līdzdalību darbības 
programmu pārvaldībā un īstenošanā 
vietējā, reģionālā un valsts līmenī un ziņo 
par šajā jomā panākto progresu.
Programmām jābūt orientētām uz 
diskriminācijas izskaušanu starp vīriešiem 
un sievietēm, jo īpaši ģimenē un darba 
vidē.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus 
pasākumus, lai programmu sagatavošanā 
un īstenošanā novērstu jebkādu
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.

2. Dalībvalstis un Komisija veic visus 
nepieciešamos un atbilstīgus pasākumus, 
lai programmu sagatavošanā un īstenošanā, 
jo īpaši kritēriju un rādītāju noteikšanā 
un saņēmēju atlasē, novērstu un apkarotu 
visu veidu diskrimināciju un vardarbību 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
ticības vai pārliecības, invaliditātes, 
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vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ, 
īpašu uzmanību pievēršot tiem, kuri cieš 
no vairākiemeslu diskriminācijas. Ja vien 
iespējams, visi dati ir jāanalizē pa 
dzimumiem.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmu pieejā un to novērtēšanā 
iekļaujot dzimumu aspektu, dalībvalstis 
sadarbojas savā starpā un ar Eirostatu, lai 
izstrādātu ad hoc rādītājus. 

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sekmētu Savienības stratēģiju gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, katrs 
VSS fonds atbalsta šādus tematiskos 
mērķus:

Lai sekmētu Savienības stratēģiju gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, kā 
arī veicinātu vīriešu un sieviešu līdztiesību 
un dzimumu aspekta integrēšanu, katrs 
VSS fonds atbalsta šādus tematiskos 
mērķus:

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) aizsargāt sieviešu tiesības un 
nostiprināt dzimumu līdztiesību;

Grozījums Nr. 22
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) veicināt nodarbinātību un atbalstīt 
darbaspēka mobilitāti;

(8) veicināt nodarbinātību, atbalstīt 
darbaspēka mobilitāti un apkarot 
diskrimināciju, īpašu uzmanību pievēršot 
sieviešu piekļuvei darba tirgum un šīs 
piekļuves nosacījumiem;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 9. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot
nabadzību;

(9) veicināt sociālo iekļaušanu, nodrošināt 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai un 
piekļuves iespējām un apkarot nabadzību, 
sociālo nevienlīdzību un diskrimināciju 
dzimuma dēļ, īpašu uzmanību pievēršot 
sieviešu situācijai, kuras attiecībā uz 
sociālo atstumtību, nestabilitāti un 
nabadzību ir mazāk aizsargāta grupu;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 10. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ieguldīt izglītībā, prasmēs un 
mūžizglītībā;

(10) ieguldīt izglītībā, prasmēs un 
mūžizglītībā, jo īpaši sievietēm paredzētos 
pasākumos, uzsverot šā aspekta nozīmi 
sieviešu sociālās situācijas uzlabošanā un 
spēju stiprināšanā, kas veicina viņu 
līdzdalību politikas, ekonomikas un 
sociālajās norisēs;

Grozījums Nr. 25
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi.

(11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu un līdzdalīgu valsts pārvaldi un 
palielināt sociālo partneru, nevalstisko 
organizāciju, reģionālo un vietējo iestāžu, 
kā arī citu ieinteresēto personu un jo īpaši 
šīs regulas 5. pantā minēto partneru 
veiktspēju.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tematiskos mērķus izsaka prioritātēs, 
kas īpaši attiecas uz katru VSS fondu, un 
izklāsta īpašajos fondu noteikumos.

2. Tematiskos mērķus izsaka prioritātēs, 
kas īpaši attiecas uz katru KNR ietverto 
fondu, un izklāsta īpašajos fondu 
noteikumos, vienlaikus nodrošinot 
dzimumu aspekta un sieviešu un vīriešu 
līdztiesības integrēšanu darbībās saistībā 
ar visām tematiskajām prioritātēm un 
visos programmu sagatavošanas, 
plānošanas, īstenošanas, pārraudzības un 
izvērtēšanas posmos. Prioritāti piešķir 
projektiem, kas vienlaikus veicina vairāku 
iepriekš minēto tematisko mērķu 
sasniegšanu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
14. pants – a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) procedūru, lai nodrošinātu pielāgošanu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijai, tostarp:

(a) procedūru, lai nodrošinātu pielāgošanu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijai, kā arī 
veicinātu sieviešu un vīriešu līdztiesību un 
dzimumu aspekta integrēšanu, tostarp:
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
14. pants – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) programmu ex ante izvērtējumu 
kopsavilkuma analīzi, pamatojot tematisko 
mērķu un VSS fondu piešķīrumu atlasi;

(ii) programmu ex ante izvērtējumu 
kopsavilkuma analīzi, pamatojot tematisko 
mērķu un VSS fondu piešķīrumu atlasi, un 
pienākumu sadalījumu;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
14. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) integrētu pieeju, lai ņemtu vērā to 
ģeogrāfisko reģionu īpašās vajadzības, 
kurus visvairāk ietekmē nabadzība, vai to 
mērķa grupu īpašās vajadzības, kurās ir 
vislielākais diskriminācijas vai atstumtības 
risks, īpaši ņemot vērā atstumtās kopienas, 
attiecīgā gadījumā iekļaujot indikatīvu 
finanšu sadalījumu par attiecīgajiem VSS 
fondiem;

(c) integrētu pieeju, lai ņemtu vērā to 
ģeogrāfisko reģionu īpašās vajadzības, 
kurus visvairāk ietekmē nabadzība, vai to 
mērķa grupu īpašās vajadzības, kurās ir 
vislielākais diskriminācijas vai atstumtības 
risks, īpaši ņemot vērā sievietes, atstumtās 
kopienas un personas ar invaliditāti, 
attiecīgā gadījumā iekļaujot indikatīvu 
finanšu sadalījumu par attiecīgajiem KNR 
ietvertajiem fondiem;

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vien iespējams, visi partnerības līguma 
dati ir jāsadala pa dzimumiem.
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

svītrots 

Pamatojums

VSS fondu maksājumu un izmantošanas atļauju apturēšana ekonomiski nestabilās valstīs tikai 
padziļinās sociālās un teritoriālās atšķirības un nevienlīdzību, no kā īpaši smagi cietīs 
sievietes.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
 24. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrā programmā izklāsta stratēģiju 
programmas ieguldījumam Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas īstenošanā atbilstoši 
vienotajam stratēģiskajam satvaram un 
partnerības līgumam. Katrā programmā 
paredz kārtību, kādā tiks nodrošināta VSS 
fondu efektīva, lietderīga un koordinēta 
īstenošana, un pasākumus administratīvā 
sloga mazināšanai atbalsta saņēmējiem.

1. Katrā programmā izklāsta stratēģiju 
programmas ieguldījumam Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas īstenošanā, kā arī 
vīriešu un sieviešu līdztiesības un 
dzimumu aspekta integrācijas veicināšanā 
atbilstoši vienotajam stratēģiskajam 
satvaram un partnerības līgumam. Katrā 
programmā paredz kārtību, kādā tiks 
nodrošināta VSS fondu efektīva, lietderīga 
un koordinēta īstenošana, un pasākumus 
administratīvā sloga mazināšanai atbalsta 
saņēmējiem. Ja vien iespējams, visi dati ir 
jāsadala pa dzimumiem.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ar dzimumu aspektu saistītie rādītāji 
attiecībā uz līdzdalību programmās un 
struktūrfondu ietekmi.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katrā programmā, izņemot tās, kuras 
attiecas tikai uz tehnisko palīdzību, iekļauj 
to darbību aprakstu, kuras jāveic, lai 
ņemtu vērā 7. un 8. pantā noteiktos 
principus.

4. Katrā programmā, izņemot tās, kuras 
attiecas tikai uz tehnisko palīdzību, iekļauj 
izmērāmus kvalitatīvos un kvantitatīvos 
mērķus un uzdevumus attiecībā uz 
rādītājiem, kas saistīti ar 7. un 8. panta 
horizontālajiem principiem, ko vajadzības 
gadījumā papildina ar īpašiem 
programmas rādītājiem un īpašām 
darbībām, lai ievērotu 7. un 8. pantā 
noteiktos principus.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija novērtē programmu atbilstību 
šai regulai, īpašajiem fondu noteikumiem, 
to reālajam ieguldījumam tematisko mērķu 
un ar katru VSS fondu saistīto konkrēto 
Savienības prioritāšu sasniegšanā, un 
atbilstību vienotajam stratēģiskajam 
satvaram, partnerības līgumam, attiecīgajai 
valstij adresētajiem ieteikumiem saskaņā ar 
Līguma 121. panta 2. punktu un Padomes 
ieteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu, ņemot vērā 
ex ante izvērtējumu. Novērtējumā jo īpaši 
pārbauda programmas stratēģijas atbilstību, 

1. Komisija novērtē programmu atbilstību 
šai regulai, īpašajiem fondu noteikumiem, 
to reālajam ieguldījumam tematisko mērķu 
un ar katru VSS fondu saistīto konkrēto 
Savienības prioritāšu sasniegšanā, un 
atbilstību vienotajam stratēģiskajam 
satvaram, partnerības līgumam, attiecīgajai 
valstij adresētajiem ieteikumiem saskaņā ar 
Līguma 121. panta 2. punktu un Padomes 
ieteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu, ņemot vērā 
ex ante izvērtējumu. Novērtējumā jo īpaši 
pārbauda programmas stratēģijas atbilstību, 
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atbilstošos mērķus, rādītājus, gala mērķus 
un budžeta līdzekļu piešķiršanu.

atbilstošos mērķus, rādītājus, gala mērķus 
un budžeta līdzekļu piešķiršanu. Lēmuma 
pieņemšanas procedūrai ir jābūt 
pārredzamai.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ir orientēta uz sabiedrību, un to īsteno 
vietējās rīcības grupas, kuru sastāvā ir 
publisko un privāto sociālekonomisko 
interešu pārstāvji un kurās lēmumu 
pieņemšanas līmenī ne publiskajam 
sektoram, ne jebkurai atsevišķai interešu 
grupai nav vairāk kā 49 % balsstiesību;

(b) ir orientēta uz sabiedrību, un to īsteno 
vietējās rīcības grupas, kuru sastāvā ir 
publisko un privāto sociālekonomisko 
interešu pārstāvji un kurās lēmumu 
pieņemšanas līmenī ne publiskajam 
sektoram, ne jebkurai atsevišķai interešu 
grupai nav vairāk kā 49 % balsstiesību;
veidojot grupas, jāņem vērā dzimumu 
līdztiesības princips;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ir orientēta uz mērķiem, lai apkarotu 
sociālo nevienlīdzību un nabadzību un 
veicinātu vīriešu un sieviešu līdztiesību.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tās teritorijas un iedzīvotāju definīcija, 
uz kuriem attiecas stratēģija; 

(a) tās teritorijas un iedzīvotāju definīcija, 
uz kuriem attiecas stratēģija, sadalījumā 
pa dzimumiem;
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Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka vietējās rīcības grupas 
un par atbilstošo programmu īstenošanu 
atbildīgo iestāžu lomu attiecībā uz visiem 
ar stratēģiju saistītajiem īstenošanas 
uzdevumiem.

Dalībvalstis nosaka vietējās rīcības grupas 
un par atbilstošo programmu īstenošanu 
atbildīgo iestāžu lomu attiecībā uz visiem 
ar stratēģiju saistītajiem īstenošanas 
uzdevumiem. Īpaša uzmanība jāpievērš 
līdzsvarotai vīriešu un sieviešu līdzdalībai 
vietējās rīcības grupās un saistītajās 
procedūrās.

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izstrādāt tādu nediskriminējošu un 
pārredzamu darbību atlases procedūru un 
kritērijus, kuros izvairās no interešu 
konflikta un kuri nodrošina, ka vismaz 
50 % balsu atlases lēmumos sagādā 
partneri, kas nav publiskā sektora partneri, 
paredzot iespēju pārsūdzēt atlases lēmumus 
un ļaujot atlasi veikt rakstiskā procedūrā;

(b) izstrādāt tādu uz dzimumu līdztiesību 
balstītu, nediskriminējošu un pārredzamu 
darbību atlases procedūru un kritērijus, 
kuros izvairās no interešu konflikta un kuri 
nodrošina, ka vismaz 50 % balsu atlases 
lēmumos sagādā partneri, kas nav publiskā 
sektora partneri, paredzot iespēju pārsūdzēt 
atlases lēmumus un ļaujot atlasi veikt 
rakstiskā procedūrā;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Galīgie saņēmēji, kas atbalstīti ar 
finanšu instrumentiem, var arī saņemt 
dotācijas vai citu atbalstu no programmas 
vai no cita instrumenta, kas atbalstīts no 
Savienības budžeta. Tādā gadījumā jāveic 
atsevišķa uzskaite par katru finansējuma 

2. Galīgie saņēmēji, kas atbalstīti ar 
finanšu instrumentiem, var arī saņemt 
dotācijas vai citu atbalstu no programmas 
vai no cita instrumenta, kas atbalstīts no 
Savienības budžeta. Tādā gadījumā jāveic 
atsevišķa uzskaite par katru finansējuma 
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avotu. avotu. Īpaša finansiālā gādība un 
tehniskā palīdzība ir jāvelta darbībām, ko 
veic sievietes.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības komitejas sastāvā ir vadošās 
iestādes, starpniekinstitūciju, un partneru 
pārstāvji. Katram uzraudzības komitejas 
loceklim ir balsstiesības.

Uzraudzības komitejas sastāvā ir vadošās 
iestādes, starpniekinstitūciju un 5. pantā 
minēto partneru pārstāvji, īpašu uzmanību 
pievēršot partneriem, kas iesaistīti 
attiecīgo programmu sagatavošanā. 
Katram uzraudzības komitejas loceklim ir 
balsstiesības. Dalībvalstis šajā struktūrā 
nodrošina dzimumu līdztiesību.

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
atbilstošas programmas uzraudzības 
komitejas sastāvā ir arī pārstāvji no 
jebkuras trešās valsts, kas piedalās 
konkrētajā programmā.

Mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
atbilstošas programmas uzraudzības 
komitejas sastāvā ir arī pārstāvji no 
jebkuras trešās valsts, kas piedalās 
konkrētajā programmā. Lemjot par 
uzraudzības komitejas sastāvu, ņem vērā 
sieviešu un vīriešu līdztiesības principu.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības komiteja tiekas vismaz reizi 
gadā un pārskata programmas īstenošanu 
un progresu tās mērķu sasniegšanā. To 

1. Uzraudzības komiteja tiekas vismaz reizi 
gadā un pārskata programmas īstenošanu 
un progresu tās mērķu sasniegšanā. To 



PE487.962v02-00 22/29 AD\906116LV.doc

LV

darot, komiteja ņem vērā finanšu datus, 
kopējos un programmas īpašos rādītājus, 
tostarp rezultātu rādītāju izmaiņas, 
progresu skaitliski izteikto mērķa vērtību 
sasniegšanā, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktos starpposma mērķus.

darot, komiteja ņem vērā finanšu datus, 
kopējos un programmas īpašos rādītājus, jo 
īpaši tos, kas saistīti ar dzimumu 
līdztiesības jautājumu, tostarp rezultātu 
rādītāju izmaiņas, progresu skaitliski 
izteikto mērķa vērtību sasniegšanā, kā arī 
izpildes sistēmā noteiktos starpposma 
mērķus.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
 44. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par programmas un tās 
prioritāšu īstenošanu, atsaucoties uz 
finanšu datiem, kopējiem un īpašiem 
programmas rādītājiem un skaitliski 
izteiktām mērķa vērtībām, tostarp rezultātu
rādītāju izmaiņām, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktajiem starpposma mērķiem. 
Nosūtītie dati attiecas uz rādītāju vērtībām 
saistībā ar pilnībā īstenotām darbībām un 
arī atlasītām darbībām. Minētajos 
ziņojumos arī izklāsta darbības, kas 
veiktas, lai izpildītu ex ante nosacījumus, 
un jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
programmas izpildi, un veiktos korektīvos 
pasākumus.

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par programmas un tās 
prioritāšu īstenošanu, atsaucoties uz 
finanšu datiem, kopējiem un īpašiem 
programmas rādītājiem, kuros jāņem vērā 
dzimumu aspekts, un skaitliski izteiktām 
mērķa vērtībām, tostarp rezultātu rādītāju 
izmaiņām, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktajiem starpposma mērķiem. 
Nosūtītie dati attiecas uz rādītāju vērtībām 
saistībā ar pilnībā īstenotām darbībām un 
arī atlasītām darbībām. Minētajos 
ziņojumos arī izklāsta darbības, kas 
veiktas, lai izpildītu ex ante nosacījumus, 
un jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
programmas izpildi, un veiktos korektīvos 
pasākumus. Ja vien iespējams, datus 
sadala pa dzimumiem.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gada īstenošanas ziņojumā, ko iesniedz 
2019. gadā, un nobeiguma īstenošanas 
ziņojumā attiecībā uz VSS fondiem 

4. Gada īstenošanas ziņojumā, ko iesniedz 
2019. gadā, un nobeiguma īstenošanas 
ziņojumā attiecībā uz VSS fondiem 
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papildus 2. un 3. punktā noteiktajai 
informācijai un novērtējumam iekļauj 
informāciju un novērtējumu par progresu 
programmas mērķu sasniegšanā un tās 
ieguldījumu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas mērķu 
sasniegšanā.

papildus 2. un 3. punktā noteiktajai 
informācijai un novērtējumam iekļauj 
informāciju un novērtējumu par progresu 
programmas mērķu sasniegšanā un tās 
ieguldījumu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas mērķu 
sasniegšanā, kā arī tās ietekmi uz vīriešu 
un sieviešu līdztiesību un dzimumu 
aspekta integrēšanu.

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas
sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz 
starpposma mērķiem, kas noteikti katrai 
programmai izpildes sistēmā, un atbalstu, 
kas izmantots klimata pārmaiņu mērķiem;

(b) progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
sasniegšanā un vīriešu un sieviešu 
līdztiesības un dzimumu aspekta 
integrācijas veicināšanā, jo īpaši attiecībā 
uz starpposma mērķiem, kas noteikti katrai 
programmai izpildes sistēmā, un atbalstu, 
kas izmantots klimata pārmaiņu mērķiem;

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
46. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Savukārt 2018. un 2020. gadā Komisija 
iekļauj savā gada progresa ziņojumā 
pavasara Eiropadomes sanāksmei iedaļu,
kurā sniegts stratēģiskā ziņojuma 
kopsavilkums, jo īpaši attiecībā uz 
progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
sasniegšanā.

5. Savukārt 2018. un 2020. gadā Komisija 
iekļauj savā gada progresa ziņojumā 
pavasara Eiropadomes sanāksmei iedaļu, 
kurā sniegts stratēģiskā ziņojuma 
kopsavilkums, jo īpaši attiecībā uz 
progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
sasniegšanā, kā arī vīriešu un sieviešu 
līdztiesības un dzimumu aspekta 
integrācijas veicināšanā.
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Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai uzlabotu programmu struktūras un 
īstenošanas kvalitāti, kā arī novērtētu to 
efektivitāti, lietderību un ietekmi, veic 
izvērtēšanu. Programmu ietekmi izvērtē 
saskaņā ar attiecīgo VSS fondu misiju 
attiecībā uz Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijai 
izvirzītajiem mērķiem un — attiecīgā 
gadījumā — attiecībā uz iekšzemes 
kopproduktu (IKP) un bezdarbu.

1. Lai uzlabotu programmu struktūras un 
īstenošanas kvalitāti, kā arī novērtētu to 
efektivitāti, lietderību un ietekmi, veic 
izvērtēšanu. Programmu ietekmi izvērtē 
saskaņā ar attiecīgo VSS fondu misiju 
attiecībā uz Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijai 
izvirzītajiem mērķiem, vīriešu un sieviešu 
līdztiesību un dzimumu aspekta 
integrēšanu, un — attiecīgā gadījumā —
attiecībā uz iekšzemes kopproduktu (IKP) 
un bezdarbu.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis sagādā vajadzīgos resursus 
izvērtējumu veikšanai un nodrošina 
procedūras, lai sagatavotu un savāktu 
izvērtējumiem vajadzīgos datus, tostarp 
datus, kas saistīti ar kopējiem un —
attiecīgā gadījumā — īpašajiem 
programmas rādītājiem.

2. Dalībvalstis sagādā vajadzīgos resursus 
izvērtējumu veikšanai un nodrošina 
procedūras, lai sagatavotu un savāktu 
izvērtējumiem vajadzīgos datus, tostarp 
datus, kas saistīti ar kopējiem un —
attiecīgā gadījumā — īpašajiem 
programmas rādītājiem. Ja vien iespējams, 
dati ir jāsadala pa dzimumiem.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – 2. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pasākumus, lai izplatītu informāciju, 
atbalstītu tīklu izveidi, veiktu saziņas 
pasākumus, palielinātu informētību un 

(f) pasākumus, lai izplatītu informāciju, 
atbalstītu tīklu izveidi, veiktu saziņas 
pasākumus, palielinātu informētību un 
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veicinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu, 
tostarp ar trešām valstīm. Lai saziņā ar 
plašu sabiedrību nodrošinātu lielāku 
efektivitāti un spēcīgākas sinerģijas starp 
saziņas darbībām, kas veiktas pēc 
Komisijas iniciatīvas, saziņas darbībām 
saskaņā ar šo Regulu piešķirtos līdzekļus 
izmanto arī korporatīvajai komunikācijai 
par Eiropas Savienības politiskajām 
prioritātēm, ciktāl tās attiecas uz šīs regulas 
vispārējiem mērķiem;

veicinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu, 
tostarp ar trešām valstīm. Lai saziņā ar 
plašu sabiedrību nodrošinātu lielāku 
efektivitāti un spēcīgāku sinerģiju starp 
saziņas darbībām, kas veiktas pēc 
Komisijas iniciatīvas, saziņas darbībām 
saskaņā ar šo regulu piešķirtos līdzekļus 
izmanto arī korporatīvajai komunikācijai 
par Eiropas Savienības politiskajām 
prioritātēm, ciktāl tās attiecas uz šīs regulas 
vispārējiem mērķiem. Tā kā pētījumi 
liecina, ka sievietēm ir mazākas iespējas 
piekļūt informācijai nekā vīriešiem, īpašu 
uzmanību pievērš sieviešu iespējām 
piekļūt informācijai valsts un Eiropas 
līmenī;

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
63. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visu oficiālo informācijas apmaiņu starp 
dalībvalsti un Komisiju veic, izmantojot 
elektronisko datu apmaiņas sistēmu, kas, 
izmantojot īstenošanas aktus, izveidota 
atbilstoši Komisijas noteikumiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
143. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

4. Visu oficiālo informācijas apmaiņu starp 
dalībvalsti un Komisiju veic, izmantojot 
elektronisko datu apmaiņas sistēmu, kas, 
izmantojot īstenošanas aktus, izveidota 
atbilstoši Komisijas noteikumiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
143. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. Ja vien iespējams, datus sadala 
pa dzimumiem.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
87. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) stratēģiju darbības programmas 
ieguldījumam Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijā, tostarp:

(a) stratēģiju darbības programmas 
ieguldījumam Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijā, kā arī vīriešu un sieviešu 
līdztiesības veicināšanā un dzimumu 
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aspekta integrēšanā, tostarp:

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas 
izklāstīta partnerības līgumā, lai 
apmierinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, kā arī 
indikatīvu finanšu sadalījumu;

(d) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas 
izklāstīta partnerības līgumā, lai 
apmierinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas un 
sievietes, kuras krīzes apstākļos ir 
kļuvušas par vēl neaizsargātāku grupu, kā 
arī indikatīvu finanšu sadalījumu; 

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
87. pants – 3. punkts – 1. daļa – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai veicinātu iespēju vienlīdzību un 
darbības programmas sagatavošanā, 
izstrādē un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ un jo īpaši attiecībā uz 
piekļuvi finansējumam, ņemot vērā to 
dažādo mērķa grupu vajadzības, kurās ir 
šādas diskriminācijas risks, un jo īpaši 
nepieciešamību nodrošināt pieejamību 
personām ar invaliditāti;

(ii) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai veicinātu iespēju vienlīdzību un 
darbības programmas sagatavošanā, 
izstrādē un īstenošanā, kā arī kritēriju un 
rādītāju noteikšanā un saņēmēju atlasē 
novērstu jebkādu diskrimināciju dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas, vai 
dzimumidentitātes dēļ un jo īpaši attiecībā 
uz piekļuvi finansējumam, ņemot vērā to 
dažādo mērķa grupu vajadzības, kurās ir 
šādas diskriminācijas risks, un jo īpaši 
nepieciešamību nodrošināt pieejamību 
personām ar invaliditāti; 
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Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
87. pants – 3. punkts – 1. daļa – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) aprakstu par tās ieguldījumu vīriešu un 
sieviešu līdztiesības veicināšanā un —
attiecīgā gadījumā — pasākumus 
dzimumu līdztiesības principa integrēšanai 
darbības programmas un darbības līmenī.

(iii) aprakstu par tās ieguldījumu vīriešu un 
sieviešu līdztiesības veicināšanā, 
pasākumus dzimumu līdztiesības principa 
integrēšanai darbības programmas un 
darbības līmenī un īpašo darbību 
aprakstu, kas veiktas, lai sekmētu sieviešu 
un vīriešu līdztiesību.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
92. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija novērtē lielo projektu, 
pamatojoties uz 91. pantā minēto 
informāciju, lai noskaidrotu, vai 
ierosinātais atbalsts no fondiem ir 
pamatots.

1. Komisija novērtē lielo projektu, 
pamatojoties uz 91. pantā minēto 
informāciju, lai noskaidrotu, vai 
ierosinātais atbalsts no fondiem ir 
pamatots. Lēmuma pieņemšanai ir jābūt 
pārredzamai.

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par tās sastāvu lemj dalībvalsts, vienojoties 
ar vadošo iestādi un ievērojot partnerības 
principu.

Par tās sastāvu lemj dalībvalsts, vienojoties 
ar vadošo iestādi un sastāva veidošanā 
ievērojot partnerības principu un dzimumu 
līdztiesības veicināšanu.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
101. pants – 3. punkts – i apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) progresu pasākumu īstenošanā, lai 
ņemtu vērā to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, attiecīgā 
gadījumā norādot izmantotos finanšu 
resursus;

(i) progresu pasākumu īstenošanā, lai 
ņemtu vērā to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā sievietes, atstumtās kopienas un 
personas ar invaliditāti, attiecīgā gadījumā 
norādot izmantotos finanšu resursus;

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saziņas stratēģiju apspriež un apstiprina 
pirmā uzraudzības komiteja pēc darbības 
programmas pieņemšanas.

Saziņas stratēģiju apspriež un apstiprina 
pirmā uzraudzības komiteja pēc darbības 
programmas pieņemšanas. Papildus 
tehniskiem aspektiem, kas saistīti ar 
informācijas izplatīšanu, stratēģija visos 
plašsaziņas līdzekļos veicina tādu valodu, 
kurā ņemts vērā dzimumu aspekts, 
saskaņā ar labāko praksi un konkrētu 
valstu, reģionu un vietējo iestāžu 
izstrādātām pamatnostādnēm.    

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
107. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu saziņas stratēģiju 
īstenošanas rezultātu apmaiņu, 
informācijas un saziņas pasākumu 
īstenošanas pieredzes apmaiņu un labas 
prakses apmaiņu, Komisija izveido 
Savienības tīklus, kuros apvieno 
dalībvalstu izraudzītos dalībniekus un 

4. Lai nodrošinātu saziņas stratēģiju 
īstenošanas rezultātu apmaiņu, 
informācijas un saziņas pasākumu 
īstenošanas pieredzes apmaiņu un labas 
prakses apmaiņu, Komisija izveido 
Savienības tīklus, kuros apvieno 
dalībvalstu izraudzītos dalībniekus un 
vadošās iestādes. Eiropas Savienības tīklos 
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vadošās iestādes. ir svarīgi nodrošināt sieviešu un vīriešu 
līdzsvarotu līdzdalību.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
111. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) prioritārā virziena nozīmību Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas īstenošanā, ņemot 
vērā konkrētos trūkumus, kas jānovērš;

(1) prioritārā virziena nozīmību Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas īstenošanā, kā arī 
vīriešu un sieviešu līdztiesības 
nodrošināšanā un dzimumu aspekta 
integrēšanā, ņemot vērā konkrētos 
trūkumus, kas jānovērš;

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
143. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz Fondu koordinācijas 
komiteja. Minētā komiteja ir komiteja 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

1. Komisijai palīdz Fondu koordinācijas 
komiteja. Minētā komiteja ir komiteja 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.
Komisijas sastāva veidošanā ir jāņem vērā 
dzimumu līdztiesības princips.


