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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
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 

(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. Joprojām lielākā finansējuma 
daļa būtu jāparedz sieviešu atbalstam, jo 
viņām visvairāk draud nabadzība.
Atkarībā no atbalstītā reģiona attīstības 
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piedāvājums. līmeņa būtu jāierobežo arī ESF atbalsta 
ieguldījumu prioritātes un piedāvājums.

Or. pl

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF sniedz atbalstu cilvēkiem, tostarp
nelabvēlīgā situācijā esošām grupām,
piemēram, ilgtermiņa bezdarbniekiem, 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
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 īstenošanu jo īpaši nodarbinātības, 
izglītības un sociālās politikas jomā.

3. ESF sniedz atbalstu cilvēkiem 
nelabvēlīgā sociāli profesionālajā
situācijā, piemēram, ilgtermiņa 
bezdarbniekiem vai cilvēkiem, kas saskaras 
ar sociālo atstumtību. Dalībvalstis nosaka 
nelabvēlīgos apstākļos esošās sociālās 
grupas, kam vajadzētu būt potenciālajiem 
EFS līdzekļu saņēmējiem. ESF nodrošina 
atbalstu uzņēmumiem, sistēmām un 
struktūrām nolūkā veicināt to pielāgošanos 
jauniem uzdevumiem un sekmēt labu 
pārvaldību un reformu īstenošanu jo īpaši 
nodarbinātības, izglītības un sociālās 
politikas jomā.

Or. pl

Grozījums Nr. 3

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 un 
profesionālās un ģimenes dzīves 
līdzsvarošanu;

Or. pl
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Grozījums Nr. 4

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;

Or. pl

Grozījums Nr. 5

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; 

Or. pl


