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GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pamatiniciatīvas „Eiropas platforma 
cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību” 
un „Inovācijas Savienība” atzīst, ka sociālā 
inovācija ir ietekmīgs instruments, ar kura 
palīdzību risināt sociālās problēmas, ko 
rada iedzīvotāju novecošana, nabadzība, 
bezdarbs, jauni darba organizācijas modeļi, 
dzīvesveids, un iedzīvotāju cerības 
attiecībā uz sociālo taisnīgumu, izglītību un 
veselības aprūpi. Programmai būtu 
jāatbalsta pasākumi sociālās inovācijas 
paātrināšanai tajās politikas jomās, kas skar 
publisko un privāto sektoru un trešos 
sektorus, pienācīgi ņemot vērā reģionālo 
un vietējo iestāžu nozīmi. Jo īpaši ar 
programmas palīdzību būtu jānosaka, 
jānovērtē un jāpaplašina inovatīvi 
risinājumi un prakse, izmantojot 
eksperimentus sociālajā jomā, lai sniegtu 
efektīvāku atbalstu dalībvalstīm darba 
tirgus un sociālās aizsardzības politikas 
reformu īstenošanā. Programmai vajadzētu 
darboties kā katalizatoram publiskā, privātā 
sektora un trešo sektoru dalībnieku 
starptautiskajā partnerībā un tīklu 
veidošanā, kā arī vajadzētu atbalstīt minēto 
sektoru dalībnieku iesaisti jaunu pieeju 
veidošanā un īstenošanā steidzamāko 
sociālo vajadzību un problēmu risināšanai.

(4) Pamatiniciatīvas „Eiropas platforma 
cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību” 
un „Inovācijas Savienība” atzīst, ka sociālā 
inovācija ir ietekmīgs instruments, ar kura 
palīdzību risināt sociālās problēmas, ko 
rada iedzīvotāju novecošana, nabadzība, 
bezdarbs, jauni darba organizācijas modeļi, 
dzīvesveids, un iedzīvotāju cerības 
attiecībā uz sociālo taisnīgumu, izglītību un 
veselības aprūpi. Programmai būtu 
jāatbalsta pasākumi sociālās inovācijas 
paātrināšanai tajās politikas jomās, kas skar 
publisko un privāto sektoru un trešos 
sektorus, pienācīgi ņemot vērā reģionālo 
un vietējo iestāžu nozīmi. Jo īpaši ar 
programmas palīdzību būtu jānosaka, 
jāanalizē un jāpaplašina inovatīvi 
risinājumi un prakse, izmantojot 
eksperimentus sociālajā jomā, lai sniegtu 
efektīvāku atbalstu dalībvalstīm darba 
tirgus, uzņēmumu politikas un sociālās 
aizsardzības politikas reformu īstenošanā. 
Programmai vajadzētu darboties kā 
katalizatoram publiskā, privātā sektora un 
trešo sektoru dalībnieku starptautiskajā 
partnerībā un tīklu veidošanā, kā arī 
vajadzētu atbalstīt minēto sektoru 
dalībnieku iesaisti jaunu pieeju veidošanā 
un īstenošanā steidzamāko sociālo 
vajadzību un problēmu risināšanai.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” 
programmā būtu jāpiemēro saskaņota 
pieeja, lai veicinātu nodarbinātību un 
novērstu sociālo atstumtību un nabadzību. 
Programmas īstenošana būtu jāracionalizē 
un jāvienkāršo, it sevišķi ar kopēju 
noteikumu kopumu, kas cita starpā ietver 
vispārējus mērķus, darbību tipoloģiju, 
uzraudzības un novērtēšanas pasākumus. 
Programmā arī būtu jākoncentrē uzmanība 
uz lieliem projektiem, kam ir nepārprotama 
pievienotā vērtība Eiropas Savienībai, lai 
sasniegtu kritisko masu un samazinātu 
administratīvo slogu gan atbalsta 
saņēmējiem, gan Komisijai. Turklāt 
aktīvāk būtu jāizmanto vienkāršotas 
izmaksu iespējas (vienreizēji maksājumi un 
vienotas likmes finansējums), it sevišķi 
mobilitātes shēmu īstenošanā. Programmai 
vajadzētu būt vienas pieturas aģentūrai 
mikrofinansējuma nodrošinātājām 
iestādēm, nodrošinot finansējumu 
mikrokredītiem, kapacitātes 
nostiprināšanai un tehniskajai palīdzībai.
Visbeidzot, programmai būtu jānodrošina 
budžeta elastība, izveidojot rezervi, ko 
piešķirs reizi gadā, lai nodrošinātu politikas 
prioritātes.

(5) Programmā būtu jāpiemēro saskaņota 
pieeja, lai veicinātu nodarbinātību un 
novērstu sociālo atstumtību un nabadzību. 
Programmas īstenošana būtu jāracionalizē 
un jāvienkāršo, it sevišķi ar kopēju 
noteikumu kopumu, kas cita starpā ietver 
vispārējus mērķus, darbību tipoloģiju, 
uzraudzības un novērtēšanas pasākumus. 
Programmā arī būtu jākoncentrē uzmanība 
uz lieliem projektiem, kam ir nepārprotama 
pievienotā vērtība Eiropas Savienībai, lai 
sasniegtu kritisko masu un samazinātu 
administratīvo slogu gan atbalsta 
saņēmējiem, gan Komisijai. Turklāt 
aktīvāk būtu jāizmanto vienkāršotas 
izmaksu iespējas (vienreizēji maksājumi un 
vienotas likmes finansējums), it sevišķi 
mobilitātes shēmu īstenošanā. Programmai 
vajadzētu būt vienas pieturas aģentūrai 
mikrofinansējuma nodrošinātājām 
iestādēm, veicinot kapacitātes 
nostiprināšanu un tehnoloģiju 
uzlabošanu un modernizēšanu, kā arī 
nodrošinot finansējumu mikrokredītiem un 
tehniskajai palīdzībai. Visbeidzot, 
programmai būtu jānodrošina budžeta 
elastība, izveidojot rezervi, ko piešķirs reizi 
gadā, lai nodrošinātu politikas prioritātes.

Pamatojums

Finansējot MVU, būtu jārada tiem iespēja atjaunināt un modernizēt tehnoloģiju tā, lai tie var 
novērst grūtības un šķēršļus, ar kādiem tiem nākas saskarties, un jo īpaši šķēršļus, kas saistīti 
ar ražošanas un sadales nozaru koncentrāciju un monopolizāciju. 

Grozījums Nr. 3

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

(5a) Ir nepieciešams konsolidēt vienotā 
tirgus sociālās dimensijas. Ņemot vērā 
vajadzību ar darba ņēmēju tiesību 
ievērošanas palīdzību uzlabot uzticēšanos 
vienotajam tirgum un brīvai pakalpojumu 
apritei, ir nepieciešams nodrošināt 
vienādu statusu gan darba ņēmēju, gan 
uzņēmēju tiesībām brīvi pārvietoties 
Savienības teritorijā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) EURES darbības joma būtu 
jāpaplašina, lai izstrādātu un atbalstītu 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas 
Savienības līmenī ar mērķi aizpildīt brīvās 
darbvietas tajās vietās, kur ir atklāti 
trūkumi darba tirgū. Saskaņā ar Līguma 
47. pantu šāda shēma atvieglotu jaunāka 
gadagājuma darba ņēmēju mobilitāti.

(12) EURES darbības joma būtu 
jāpaplašina, lai izstrādātu un atbalstītu 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas 
Savienības līmenī ar mērķi aizpildīt brīvās 
darbvietas tajās vietās, kur ir atklāti 
trūkumi darba tirgū. Ņemot vērā jauniešu 
bezdarba augsto līmeni un saskaņā ar 
Līguma 47. pantu šādai shēmai jo īpaši 
vajadzētu veicināt jaunāka gadagājuma 
darba ņēmēju mobilitāti Savienībā.

Grozījums Nr. 5

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 

(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 
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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.

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. Turklāt ir svarīgi piedāvātos 
kredītus padarīt elastīgākus, izmantojot 
iestādes, kas nav bankas, un sniegt tos 
pietiekamā apjomā, lai nosegtu 
tehnoloģiju modernizāciju un 
uzlabojumus, kas nepieciešami, lai 
saglabātu mikrouzņēmumu un mazo un 
vidējo uzņēmumu likviditāti un 
neatkarību.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) „sociālie eksperimenti” ir 
eksperimenti, kuru mērķis ir sniegt 
inovatīvas atbildes uz sociālajām 
vajadzībām. Tie notiek noteiktos 
kontekstos, kas ļauj veikt uzraudzību un 
novērtēšanu, tādējādi mazinot sociālās 
izmaksas, kā arī ieguldījumu riskus.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) PROGRESS, kas atbalsta Savienības 
nodarbinātības un sociālās politikas un 
tiesību aktu darba apstākļu jomā attīstību, 
īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu un 
veicina uz pierādījumiem balstītu politikas 
veidošanu un inovāciju partnerībā ar 
sociālajiem partneriem, pilsoniskās 

(a) PROGRESS, kas atbalsta Savienības
nodarbinātības un sociālās politikas un 
tiesību aktu darba apstākļu jomā attīstību, 
īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu un 
veicina uz pierādījumiem balstītu politikas 
veidošanu un inovāciju partnerībā ar 
sociālajiem partneriem, pilsoniskās 
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sabiedrības organizācijām un citām 
ieinteresētajām personām;

sabiedrības organizācijām un citām 
ieinteresētajām personām. Tā pievēršas 
kopēju Eiropas stratēģiju izstrādei, lai 
patiesi uzlabotu nodarbinātību, sociālo 
politiku un darba apstākļus Eiropā;

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) „Mikrofinansēšana un sociālā 
uzņēmējdarbība”, kas atvieglo piekļuvi 
finansējumam sociālajiem uzņēmumiem un 
uzņēmējiem, jo īpaši tiem, kuri atrodas 
vistālāk no darba tirgus.

(c) „Mikrofinansēšana un sociālā 
uzņēmējdarbība”, kas atvieglo piekļuvi 
finansējumam sociālajiem uzņēmumiem, jo 
īpaši kooperatīviem, savstarpējām 
sabiedrībām un mikrouzņēmumiem, un 
uzņēmējiem, jo īpaši tiem, kuri atrodas 
vistālāk no darba tirgus.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nostiprināt atbilstīgas, pieejamas un 
iedarbīgas sociālās aizsardzības sistēmas 
un darba tirgus un veicināt politiskās 
reformas, atbalstot labu pārvaldību, 
savstarpēju zināšanu apguvi un sociālo 
inovāciju;

(b) nostiprināt atbilstīgas, arvien
elastīgākas un iedarbīgas sociālās 
aizsardzības sistēmas un darba tirgus un 
veicināt politiskās reformas, atbalstot labu 
pārvaldību, savstarpēju zināšanu apguvi un 
sociālo inovāciju;

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicināt darbinieku ģeogrāfisko 
mobilitāti un palielināt nodarbinātības 
iespējas, veidojot atvērtus un visiem 

(d) konsolidēt vienoto tirgu, veicinot 
darbinieku ģeogrāfisko mobilitāti, un 
palielināt nodarbinātības iespējas, veidojot 
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pieejamus Savienības darba tirgus; atvērtus un visiem pieejamus Savienības 
darba tirgus, ievērojot un garantējot 
pārvietošanās brīvību un strādājošo 
tiesības visā ES;

Grozījums Nr. 11

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, kā arī uzlabojot 
finansējuma pieejamību sociālajiem 
uzņēmumiem, kas ļautu tiem panākt 
lielāku likviditāti un neatkarību.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) rosināt darbavietu radīšanu, 
nodrošinot pienācīgas nodarbinātības 
tiesības, un jaunu prasmju paredzēšanu 
un attīstīšanu jaunām, kvalitatīvām 
darbavietām, sasaistot nodarbinātības un 
sociālo politiku ar ražošanas un 
strukturālo politiku, kas atbalsta pāreju 
uz ekonomiku, kurā ir zems oglekļa 
patēriņš un tiek efektīvi izmantoti resursi.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 60 % PROGRESS sadaļai, no kuriem 
vismaz 17 % ir jāpiešķir eksperimentu 
veicināšanai sociālajā jomā kā metodei, ar 
kuras palīdzību pārbauda un novērtē 
inovatīvus risinājumus ar nolūku tos 
piemērot plašāk;

(a) 50 % PROGRESS sadaļai, no kuriem 
vismaz 17 % ir jāpiešķir eksperimentu 
veicināšanai sociālajā jomā kā metodei, ar 
kuras palīdzību pārbauda un novērtē 
inovatīvus risinājumus ar nolūku tos 
piemērot plašāk;

Pamatojums

Skatīt 5. panta 2. punkta c) apakšpunkta grozījumu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 20 % mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļai.

(c) 30 % mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļai.

Pamatojums

Viena no lielākajām problēmām, ar kādām nākas saskarties MVU dibināšanā un to darbībā, 
ir grūtības iegūt finansējumu, tādēļ mēs ierosinām stiprināt mikrofinansēšanas jomu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var izmantot 1. punktā minētās 
apropriācijas, lai finansētu tehnisko un/vai 
administratīvo palīdzību, jo īpaši saistībā ar 
revīziju veikšanu, tulkošanas 
ārpakalpojumiem, ekspertu sanāksmēm, 
informācijas un komunikācijas 
pasākumiem, no kuriem Komisija un 
saņēmēji gūst abpusēju labumu.

3. Komisija var izmantot 1. punktā minētās 
apropriācijas, lai finansētu tehnisko un/vai 
administratīvo palīdzību, jo īpaši saistībā ar 
revīziju veikšanu, tulkošanas 
ārpakalpojumiem, ekspertu sanāksmēm, 
informācijas un komunikācijas 
pasākumiem, no kuriem Komisija un 
saņēmēji gūst abpusēju labumu, tādējādi 
nodrošinot, ka izdevumus kontrolē 
stingrāk.
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Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) novērtējumi un ietekmes novērtējumi; (c) neatkarīgi novērtējumi un ietekmes 
novērtējumi;

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) labas prakses, inovatīvu pieeju un 
pieredzes apmaiņa un izplatīšana, 
salīdzinošie pārskati, salīdzinošo rādītāju 
noteikšana un savstarpēja zināšanu apguve 
Eiropas līmenī;

(a) labas prakses, inovatīvu pieeju un 
pieredzes apmaiņa, identificēšana un 
izplatīšana, salīdzinošie pārskati, 
salīdzinošo rādītāju noteikšana un 
savstarpēja zināšanu apguve Eiropas 
līmenī;

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Padomes prezidentūras pasākumi, 
konferences un semināri;

(b) svarīgi Padomes prezidentūras 
pasākumi, konferences un semināri, ja tie 
ir pienācīgi pamatoti;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) dalībvalstu ierēdņu darba grupu 
organizēšanu Savienības tiesību aktu 
īstenošanas uzraudzībai;

(c) dalībvalstu ierēdņu darba grupu 
organizēšanu Savienības tiesību aktu 
pareizas īstenošanas uzraudzībai;
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) speciālistu organizāciju, valsts, 
reģionālo un vietējo varas iestāžu, kā arī 
nodarbinātības dienestu iekļaušanu vienotā 
tīklā un sadarbību Eiropas līmenī;

(d) speciālistu un citu attiecīgu 
ieinteresēto personu organizāciju, valsts, 
reģionālo un vietējo varas iestāžu, kā arī 
nodarbinātības dienestu iekļaušanu vienotā 
tīklā un sadarbību Eiropas līmenī;

Grozījums Nr. 21

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, izglītība, profesionālā 
apmācība un jaunatnes politika, pētniecība 
un inovācija, uzņēmējdarbība, veselība, 
paplašināšanās un ārējās attiecības, kā arī 
vispārējā ekonomiskā politika un iekšējā 
tirgus vajadzības, tādējādi stiprinot tā 
pienācīgu darbību.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu programmas regulāru 
uzraudzību un veiktu jebkādus tās politisko 

Lai īstenotu programmas regulāru 
uzraudzību un veiktu jebkādus tās politisko 
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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.

un finanšu prioritāšu grozījumus, Komisija 
reizi gadā 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. Labākas 
pārredzamības nolūkā ziņojumu publicē 
un dara pieejamu sabiedrībai.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas termiņa vidusposma 
novērtējumu veic līdz 2017. gada beigām, 
lai novērtētu programmas mērķu 
sasniegšanā panākto progresu, noteiktu, vai 
programmas līdzekļi ir izlietoti efektīvi, un 
novērtētu tās pievienoto vērtību Savienībai.

1. Programmas termiņa vidusposma 
novērtējumu veic līdz 2017. gada beigām, 
lai novērtētu programmas mērķu 
sasniegšanā panākto progresu, noteiktu, vai 
programmas līdzekļi ir izlietoti efektīvi, un 
novērtētu tās pievienoto vērtību Savienībai.
Ziņojumu pēc šāda novērtējuma nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Labākas pārredzamības nolūkā ziņojumu 
publicē un dara pieejamu sabiedrībai.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ne vēlāk kā divus gadus pēc 
programmas pabeigšanas Komisija veic 
ietekmes un Savienības pievienotās 
vērtības ex-post novērtējumu un iesniedz 
šo novērtējuma ziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai.

2. Ne vēlāk kā gadu pēc programmas 
pabeigšanas Komisija veic neatkarīgu
ietekmes un Savienības pievienotās 
vērtības ex-post novērtējumu un iesniedz 
šo novērtējuma ziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai. Pēc novērtējuma 
Komisija vēlākais divus gadus pēc 
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programmas beigām var ieteikt to 
turpināt. Labākas pārredzamības nolūkā 
ziņojumu publicē un dara pieejamu 
sabiedrībai.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
15. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veicināt efektīvu un iekļaujošu 
informācijas izplatīšanu, abpusēju zināšanu 
apguvi un dialogu par Savienības 
nodarbinātības un sociālo politiku un darba 
apstākļu tiesību aktiem Savienības, 
dalībvalstu un starptautiskā līmenī, lai 
palīdzētu dalībvalstīm un citām programmā 
iesaistītajām valstīm politikas izveidē un 
Savienības tiesību aktu īstenošanā;

(b) veicināt efektīvu un iekļaujošu 
informācijas izplatīšanu, abpusēju zināšanu 
apguvi un dialogu par Savienības 
nodarbinātības un sociālo politiku un darba 
apstākļu tiesību aktiem Savienības, 
dalībvalstu un starptautiskā līmenī, lai 
palīdzētu dalībvalstīm un citām programmā 
iesaistītajām valstīm politikas izveidē un 
Savienības tiesību aktu pareizā īstenošanā;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
15. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) izstrādāt kopējas Eiropas stratēģijas, 
lai patiesi uzlabotu nodarbinātību, sociālo 
politiku un darba apstākļus Eiropā.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) sociālie partneri; (d) sociālie partneri un attiecīgas 
uzņēmējdarbības intereses;
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var sadarboties ar trešām 
valstīm, kuras nepiedalās programmā. Šādu 
valstu pārstāvji var piedalīties abpusējas 
intereses pasākumos (piemēram, 
konferencēs, darba grupās un semināros), 
kas notiek valstīs, kuras piedalās 
programmā, un minēto pārstāvju dalības 
izmaksas var segt no programmas.

4. Komisija var sadarboties ar trešām 
valstīm, kuras nepiedalās programmā. Šādu 
valstu pārstāvji var piedalīties abpusējas 
intereses pasākumos (piemēram, 
konferencēs, darba grupās un semināros), 
kas notiek valstīs, kuras piedalās 
programmā, un minēto pārstāvju dalības 
izmaksas var līdzfinansēt no programmas.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) gada darba plāni, tai skaitā saņēmēju 
atlases kritēriji pēc uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus.

(b) gada darba plāni, tostarp saņēmēju 
atlases kritēriji pēc uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus. Saņēmēju atlases 
kritērijos būtu jāņem vērā iekšējā tirgus 
vajadzības.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
20. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) sniegt pilnīgu un laicīgu informāciju 
par tiesību aktiem un darbā pieņemšanas 
nosacījumiem tiem, kas meklē darbu citā 
dalībvalstī.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai sasniegtu galīgos saņēmējus un 
izveidotu konkurētspējīgus un 
darbotiesspējīgus mikrouzņēmumus, 
publiskajām un privātajām organizācijām, 
kuras īsteno 1. punkta a) apakšpunktā 
minētās darbības, ir cieši jāsadarbojas ar 
organizācijām, kuras pārstāv mikrokredītu 
galīgo saņēmēju intereses, un 
organizācijām, kuras nodrošina šādiem 
galīgajiem saņēmējiem mentoru un 
konsultāciju pakalpojumus, jo īpaši ar 
organizācijām, ko atbalsta ESF.

2. Lai sasniegtu galīgos saņēmējus un 
izveidotu konkurētspējīgus un 
darbotiesspējīgus mikrouzņēmumus, 
publiskajām un privātajām organizācijām, 
kuras īsteno 1. punkta a) apakšpunktā 
minētās darbības, ir cieši jāsadarbojas ar 
organizācijām, kuras pārstāv mikrokredītu 
galīgo saņēmēju intereses, un 
organizācijām, kuras nodrošina šādiem 
galīgajiem saņēmējiem mentoru un 
konsultāciju pakalpojumus, jo īpaši ar 
organizācijām, ko atbalsta ESF.
Apmācības programmās būtu jāņem vērā 
iekšējā tirgus vajadzības.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starptautiskās finanšu iestādes un 
attiecīgā gadījumā fondu vadītāji sūta 
Komisijai ikgadējos īstenošanas 
ziņojumus, kuros izklāstīts, kādas darbības 
ir saņēmušas atbalstu, kā ir segta to 
finansiālā īstenošana, finansējuma un 
ieguldījumu sadalījums un pieejamība pa 
nozarēm un pēc finansējuma saņēmēju 
veida, kādi ir pieņemtie vai noraidītie 
pieteikumi, līgumi, ko noslēgušas 
attiecīgās publiskās vai privātās 
organizācijas, kādas ir finansētās darbības 
un rezultāti, tostarp sociālās ietekmes, 
nodarbinātības radīšanas un atbalstītās 
uzņēmējdarbības ilgtspējas ziņā.

1. Starptautiskās finanšu iestādes un 
attiecīgā gadījumā fondu vadītāji sūta 
Komisijai ikgadējos īstenošanas 
ziņojumus, kuros izklāstīts, kādas darbības 
ir saņēmušas atbalstu, kā ir segta to 
finansiālā īstenošana, finansējuma un 
ieguldījumu sadalījums un pieejamība pa 
dalībvalstīm, nozarēm un pēc finansējuma 
saņēmēju veida, kādi ir pieņemtie vai 
noraidītie pieteikumi, līgumi, ko 
noslēgušas attiecīgās publiskās vai privātās 
organizācijas, kādas ir finansētās darbības 
un rezultāti, tostarp sociālās ietekmes, 
nodarbinātības radīšanas un atbalstītās 
uzņēmējdarbības ilgtspējas ziņā.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajos ikgadējos īstenošanas ziņojumos 
sniegto informāciju iekļauj 13. pantā 
minētajos uzraudzības ziņojumos, ko 
sniedz reizi divos gados. Šādos 
uzraudzības ziņojumos iekļauj Lēmuma 
Nr. 283/2010/ES 8. panta 2. punktā 
minētos gada pārskatus.

2. Šajos ikgadējos īstenošanas ziņojumos 
sniegto informāciju iekļauj 13. pantā 
minētajos uzraudzības ziņojumos, ko 
sniedz reizi gadā. Šādos uzraudzības 
ziņojumos iekļauj Lēmuma 
Nr. 283/2010/ES 8. panta 2. punktā 
minētos gada pārskatus.
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