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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
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Viens no galvenajiem šķēršļiem 
uzņēmuma dibināšanai ir kredīta 
nepieejamība, jo īpaši cilvēkiem, kuri 
atrodas vistālāk no darba tirgus. Savienības 
un dalībvalstu centieni šajā jomā ir 
jāpaplašina, lai palielinātu 
mikrofinansējuma pieplūdi un izpildītu to 
cilvēku prasības, kuriem šāds finansējums 
ir visvairāk vajadzīgs, it sevišķi 
bezdarbniekiem un neaizsargātiem 
cilvēkiem, kuri vēlas dibināt vai pilnveidot 
mikrouzņēmumus (arī kā pašnodarbinātie), 
bet kuriem nav pieejams kredīts. Tāpēc 
Eiropas Parlaments un Padome 2010. gadā 
vispirms izveidoja mikrofinansēšanas 
instrumentu.

(14) Viens no galvenajiem šķēršļiem 
uzņēmuma dibināšanai ir kredīta 
nepieejamība, jo īpaši cilvēkiem, kuri 
atrodas vistālāk no darba tirgus. Savienības 
un dalībvalstu centieni šajā jomā ir 
jāpaplašina, lai palielinātu 
mikrofinansējuma pieplūdi un izpildītu to 
cilvēku prasības, kuriem šāds finansējums 
ir visvairāk vajadzīgs, it sevišķi 
bezdarbniekiem un neaizsargātiem 
cilvēkiem, kuri vēlas dibināt vai pilnveidot 
mikrouzņēmumus (arī kā pašnodarbinātie), 
bet kuriem nav pieejams kredīts, īpaša 
uzmanība jāpievērš sieviešu 
uzņēmējdarbības veicināšanai, atzīmējot, 
ka Savienībā tikai 1 no 10 sievietēm ir 
uzņēmēja, savukārt 1 no 4 vīriešiem ir 
uzņēmējs. Tāpēc Eiropas Parlaments un
Padome 2010. gadā vispirms izveidoja 
mikrofinansēšanas instrumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Saskaņā ar Līguma 8. un 10. pantu 
programmai visās tās darbībās būtu

(18) Saskaņā ar Līguma 8. un 10. pantu 
visos programmas prioritārajos virzienos 
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jāatbalsta dzimumu līdztiesība un 
diskriminācijas aizliegums. Lai spriestu par 
to, kādā veidā programmas darbības risina 
dzimumu līdztiesības un diskriminācijas 
aizlieguma jautājumus, būtu jāveic regulāra 
uzraudzība un novērtēšana.

un darbībās būtu jāveicina dzimumu 
līdztiesība un diskriminācijas aizliegums.
Lai spriestu par to, kādā veidā programmas 
darbības risina dzimumu līdztiesības un 
diskriminācijas aizlieguma jautājumus, 
būtu jāveic regulāra uzraudzība un 
novērtēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Kopienas Nodarbinātības un 
sociālās solidaritātes programmas 
PROGRESS „dzimumu līdztiesības” un 
„nediskriminācijas” sadaļas ir iestrādātas 
programmā „Tiesības un pilsonība”. Taču 
visās Eiropas Savienības Sociālo 
pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmas darbībās jācenšas uzlabot 
sieviešu darbaspēka dalību, darba 
apstākļus un jāveicina labāks 
profesionālās un privātās dzīves līdzsvars.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Eiropas Savienības 
Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmu (turpmāk — programma), 
kuras mērķis ir veicināt stratēģijas 
„Eiropa 2020”, tās galveno mērķu un 
integrēto pamatnostādņu īstenošanu, 

1. Ar šo regulu izveido Eiropas Savienības 
Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmu (turpmāk — programma), 
kuras mērķis ir veicināt stratēģijas 
„Eiropa 2020”, tās galveno mērķu un 
integrēto pamatnostādņu īstenošanu, 
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sniedzot finansiālu atbalstu Eiropas 
Savienības mērķiem, lai veicinātu augstu 
nodarbinātības līmeni, nodrošinātu 
atbilstīgu sociālo aizsardzību, novērstu 
sociālo atstumtību un nabadzību, kā arī
uzlabotu darba apstākļus.

sniedzot finansiālu atbalstu Eiropas 
Savienības mērķiem, lai veicinātu augstu 
nodarbinātības līmeni, nodrošinātu 
atbilstīgu sociālo aizsardzību, novērstu 
sociālo atstumtību un nabadzību, uzlabotu 
darba apstākļus, kā arī veicinātu labāku 
profesionālās un privātās dzīves līdzsvaru.

Or. en

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) stimulēt darba vietas, kuras piedāvā 
darbiniekiem dažādas iespējas veiksmīgi 
līdzsvarot profesionālo un privāto dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atbalstīt nodarbinātību un sociālo 
iekļaušanu, palielinot mikrofinansējuma 
pieejamību un iespējas to saņemt 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām un 
mikrouzņēmumiem, kā arī uzlabojot 
sociālo uzņēmumu piekļuvi finansējumam.

(e) atbalstīt nodarbinātību un sociālo 
iekļaušanu, palielinot mikrofinansējuma 
pieejamību un iespējas to saņemt 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām un 
mikrouzņēmumiem, īpašu uzmanību 
pievēršot sieviešu uzņēmējdarbības 
veicināšanai, kā arī uzlabojot sociālo 
uzņēmumu piekļuvi finansējumam.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicināt līdztiesību starp sievietēm un 
vīriešiem un apkarot diskrimināciju 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ;

(a) veicināt līdztiesību starp sievietēm un 
vīriešiem, visos programmas prioritārajos 
virzienos un darbībās īstenojot dzimumu 
līdztiesību, un apkarot diskrimināciju 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Piešķirot finansējumu, vajadzības 
gadījumā jāņem vērā līdztiesības aspekts.

Or. en

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) datu un statistikas vākšana, kā arī 
kopīgas metodikas, klasifikācijas, rādītāju 
un salīdzinošo rādītāju izveide, vajadzības 
gadījumā iedalot datus atbilstīgi dzimuma 
un vecuma grupām;

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pasākumi personu mobilitātes 
veicināšanai Savienībā, jo īpaši 
daudzvalodu digitālās platformas izveide, 
kas nepieciešama brīvo darbvietu un
pieteikumu noskaidrošanai, un 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, lai 
aizpildītu brīvās darbvietas tur, kur darba 
tirgū ir konstatētas nepilnības, un/vai 
palīdzētu īpašām darbinieku grupām, 
piemēram, jauniem cilvēkiem.

4. Pasākumi personu mobilitātes 
veicināšanai Savienībā, jo īpaši 
daudzvalodu digitālās platformas izveide, 
kas nepieciešama brīvo darbvietu un 
pieteikumu noskaidrošanai, un 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, lai 
aizpildītu brīvās darbvietas tur, kur darba 
tirgū ir konstatētas nepilnības, un/vai 
palīdzētu īpašām darbinieku grupām, 
piemēram, jauniem cilvēkiem, vientuļiem 
vecākiem, kā arī vīriešiem un sievietēm, 
kas aprūpes pienākumu dēļ veic nepilnas 
slodzes darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
nodrošina to, ka saskaņā ar programmu 
īstenotās darbības atbilst citām Eiropas 
Savienības darbībām un tās papildina, jo 
īpaši tas attiecas uz darbībām saistībā ar 
Eiropas Sociālo fondu (ESF) un tādās 
jomās kā sociālais dialogs, tiesiskums un 
pamattiesības, izglītība, profesionālā 
apmācība un jaunatnes politika, pētniecība 
un inovācija, uzņēmējdarbība, veselība, 
paplašināšanās un ārējās attiecības, kā arī 
vispārējā ekonomiskā politika.

1. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
nodrošina to, ka saskaņā ar programmu 
īstenotās darbības atbilst citām Eiropas 
Savienības darbībām un tās papildina, jo 
īpaši tas attiecas uz darbībām saistībā ar 
Eiropas Sociālo fondu (ESF) un tādās 
jomās kā sociālais dialogs, tiesiskums un 
pamattiesības, dzimumu līdztiesība,
izglītība, profesionālā apmācība un 
jaunatnes politika, pētniecība un inovācija, 
uzņēmējdarbība, veselība, paplašināšanās 
un ārējās attiecības, kā arī vispārējā 
ekonomiskā politika.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu programmas regulāru 
uzraudzību un veiktu jebkādus tās politisko 
un finanšu prioritāšu grozījumus, Komisija 
reizi divos gados sagatavo uzraudzības 
ziņojumus un nosūta tos Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Šajos ziņojumos 
iekļauj programmas rezultātus un to, kādā 
mērā ar programmas darbību palīdzību tiek 
risināti dzimumu līdztiesības un 
diskriminācijas aizlieguma jautājumi, tai 
skaitā arī jautājumi attiecībā uz piekļuvi.

Lai īstenotu programmas regulāru 
uzraudzību un veiktu jebkādus tās politisko 
un finanšu prioritāšu grozījumus, Komisija 
reizi divos gados sagatavo uzraudzības 
ziņojumus un nosūta tos Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Šajos ziņojumos 
iekļauj programmas rezultātus un to, kādā 
mērā ar programmas darbību palīdzību tiek 
ievērots dzimumu līdztiesības un dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšanas princips
un risināti diskriminācijas aizlieguma 
jautājumi, tai skaitā arī jautājumi attiecībā 
uz piekļuvi.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisijai palīdz komiteja. Šī komiteja ir 
komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē, un komitejas veidošanā jācenšas 
ievērot dzimumu līdzsvaru.

Or. en
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
20. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pilnveidot darba ņēmēju darbā 
pieņemšanas un iekārtošanas 
pakalpojumus, noskaidrojot darba 
piedāvājumus un pieteikumus Eiropas 
līmenī; šajā pakalpojumā ir jāiekļauj visi 
iekārtošanas posmi, proti, no sagatavošanas 
pieņemšanai darbā līdz palīdzībai pēc 
iekārtošanas darbā, ar mērķi sekmīgi 
iekļaut pieteikuma iesniedzēju darba tirgū;
šādos pakalpojumos ir jāiekļauj 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, lai 
aizpildītu brīvās darbvietas tur, kur ir 
konstatētas nepilnības darba tirgū, un/vai 
palīdzētu atsevišķām darbinieku grupām, 
piemēram, jauniem cilvēkiem.

(b) pilnveidot darba ņēmēju darbā 
pieņemšanas un iekārtošanas 
pakalpojumus, noskaidrojot darba 
piedāvājumus un pieteikumus Eiropas 
līmenī; šajā pakalpojumā ir jāiekļauj visi 
iekārtošanas posmi, proti, no sagatavošanas 
pieņemšanai darbā līdz palīdzībai pēc 
iekārtošanas darbā, ar mērķi sekmīgi 
iekļaut pieteikuma iesniedzēju darba tirgū; 
šādos pakalpojumos ir jāiekļauj 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, lai 
aizpildītu brīvās darbvietas tur, kur ir 
konstatētas nepilnības darba tirgū, un/vai 
palīdzētu atsevišķām darbinieku grupām, 
piemēram, jauniem cilvēkiem, vientuļiem 
vecākiem, kā arī sievietēm un vīriešiem, 
kas aprūpes pienākumu dēļ veic nepilnas 
slodzes darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) personām, kuras ir zaudējušas darbu vai 
kurām draud darba zaudēšana, vai kurām ir 
grūtības iekļauties vai no jauna iekļauties 
darba tirgū; personām, kurām draud sociālā 
atstumtība, un neaizsargātām personām, 
kuras atrodas neizdevīgā stāvoklī attiecībā 
uz piekļuvi parastajam kredītu tirgum un 
kuras vēlas nodibināt vai pilnveidot savus 
mikrouzņēmumus;

(a) personām, kuras ir zaudējušas darbu vai 
kurām draud darba zaudēšana, vai kurām ir 
grūtības iekļauties vai no jauna iekļauties 
darba tirgū; personām, kurām draud sociālā 
atstumtība, un neaizsargātām personām, 
kuras atrodas neizdevīgā stāvoklī attiecībā 
uz piekļuvi parastajam kredītu tirgum un 
kuras vēlas nodibināt vai pilnveidot savus 
mikrouzņēmumus, īpašu uzmanību 
pievēršot sieviešu uzņēmējdarbības 
veicināšanai;
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