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Grozījums Nr. 22
Karima Delli

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULA par Eiropas 
Savienības Sociālo pārmaiņu un sociālās
inovācijas programmu

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULA par Eiropas 
Savienības Sociālā progresa, solidaritātes, 
nodarbinātības un inovācijas programmu

Or. en

Grozījums Nr. 23
Karima Delli

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
„Budžets stratēģijai „Eiropa 2020””, kurā 
ir ieteikts racionalizēt un vienkāršot 
Savienības finansēšanas instrumentus un 
pastiprināti vērst tos uz Savienības 
pievienoto vērtību, kā arī ietekmi un 
rezultātiem, ar šo regulu tiek izveidota 
Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programma 
(turpmāk — programma), kuras mērķis ir 
turpināt un attīstīt darbības, ko īsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 24. oktobra Lēmumu 
Nr. 1672/2006/EK, ar ko izveido Kopienas 
Nodarbinātības un sociālās solidaritātes 
programmu — PROGRESS, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
5. aprīļa Regulu (ES) Nr. 492/2011 par 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos 
Savienībā un Komisijas 2002. gada 
23. decembra Lēmumu Nr. 2003/8/EK, ar 

(1) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
„Budžets stratēģijai „Eiropa 2020””, kurā 
ir ieteikts racionalizēt un vienkāršot 
Savienības finansēšanas instrumentus un 
pastiprināti vērst tos uz Savienības 
pievienoto vērtību, kā arī ietekmi un 
rezultātiem, ar šo regulu tiek izveidota 
Eiropas Savienības Sociālā progresa, 
solidaritātes, nodarbinātības un inovācijas 
programma (turpmāk — programma), 
kuras mērķis ir turpināt un attīstīt darbības, 
ko īsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 24. oktobra Lēmumu 
Nr. 1672/2006/EK, ar ko izveido Kopienas 
Nodarbinātības un sociālās solidaritātes 
programmu — PROGRESS, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
5. aprīļa Regulu (ES) Nr. 492/2011 par 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos 
Savienībā un Komisijas 2002. gada 
23. decembra Lēmumu Nr. 2003/8/EK, ar 
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ko īsteno Regulu (EEK) Nr. 1612/1968 
attiecībā uz darba piedāvājumu un 
pieprasījumu apkopošanu un 
apmierināšanu, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 25. marta Lēmumu 
Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas 
progresa mikrofinansēšanas instrumentu 
nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai
(turpmāk — instruments).

ko īsteno Regulu (EEK) Nr. 1612/1968 
attiecībā uz darba piedāvājumu un 
pieprasījumu apkopošanu un 
apmierināšanu, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 25. marta Lēmumu 
Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas 
progresa mikrofinansēšanas instrumentu 
nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai
(turpmāk — instruments).

Or. en

Grozījums Nr. 24
Karima Delli

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 148. panta 4. punktu 
Padome 2010. gada 21. oktobrī pieņēma 
nodarbinātības politikas pamatnostādnes, 
kuras veido stratēģijas „Eiropa 2020” 
integrētās pamatnostādnes kopā ar 
dalībvalstu un Savienības ekonomikas 
politikas vispusīgajām pamatnostādnēm, 
kas ir pieņemtas saskaņā ar Līguma 
121. pantu. Programmai būtu jāveicina 
stratēģijas „Eiropa 2020” integrēto 
pamatnostādņu, jo īpaši 7., 8. un 
10. pamatnostādnes, piemērošana, 
vienlaikus atbalstot pamatiniciatīvu 
īstenošanu un īpašu uzmanību pievēršot 
tādām pamatiniciatīvām kā „Eiropas 
platforma cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību”, „Jaunu prasmju un darbavietu 
programma” un „Jaunatne kustībā”.

(3) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 148. panta 4. punktu 
Padome 2010. gada 21. oktobrī pieņēma 
nodarbinātības politikas pamatnostādnes, 
kuras veido stratēģijas „Eiropa 2020” 
integrētās pamatnostādnes kopā ar 
dalībvalstu un Savienības ekonomikas 
politikas vispusīgajām pamatnostādnēm, 
kas ir pieņemtas saskaņā ar Līguma 
121. pantu. Programmai būtu jāveicina 
stratēģijas „Eiropa 2020” integrēto 
pamatnostādņu, jo īpaši 7., 8. un 
10. pamatnostādnes, piemērošana, 
vienlaikus atbalstot pamatiniciatīvu 
īstenošanu un īpašu uzmanību pievēršot 
tādām pamatiniciatīvām kā „Eiropas 
platforma cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību”, „Jaunu prasmju un darbavietu 
programma” un „Jaunatne kustībā”, kā arī 
„Jaunatnes iespēju iniciatīva”.

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 — jo 
īpaši pašreizējās ekonomikas krīzes laikā 
visā ES un atsevišķos reģionos —, 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, tādējādi jo īpaši 
veicinot izaugsmi un līdzsvarotu attīstību 
ES reģionos. 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Karima Delli
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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, 
jānovērtē un jāpaplašina inovatīvi 
risinājumi un to praktiska īstenošana, 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Karin Kadenbach

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

(4a) Jo īpaši ar programmas palīdzību 
būtu jānosaka, jānovērtē un jāpaplašina 
inovatīvi risinājumi un prakse, izmantojot 
eksperimentus sociālās politikas jomā, lai 
palīdzētu dalībvalstīm paaugstināt darba 
tirgus efektivitāti un, ja nepieciešams, 
turpināt uzlabot sociālās aizsardzības un 
sociālās iekļaušanas politiku. 
Eksperimenti sociālās politikas jomā ir 
sociālo inovāciju praktiska izmēģināšana, 
īstenojot projektu. Tie ļauj iegūt 
pierādījumus par sociālo inovāciju 
iespējamību. Veiksmīgas idejas būtu 
jāīsteno plašākā mērogā ar finansiālu 
atbalstu no Eiropas Sociālā fonda (ESF), 
kā arī citiem avotiem. Pieredze rāda, ka 
eksperimentālie projekti sociālās politikas 
jomā parasti ilgst trīs līdz piecus gadus, 
iesaistot visdažādākos visu līmeņu 
dalībniekus. Valsts informācijas centri, 
kas informē par eksperimentiem sociālās 
politikas jomā, ja tādi ir izveidoti, kalpo kā 
vienas pieturas aģentūra visām 
ieinteresētajām pusēm un atbalsta tīklu 
un partnerību izveidi un attīstību.

Or. de

Grozījums Nr. 28
Karima Delli

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Programmā īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš nabadzības un sociālās 
atstumtības teritoriālajai dimensijai un jo 
īpaši pieaugošajai nevienlīdzībai starp 
reģioniem un to ietvaros, starp reģioniem 
un pilsētām, kā arī pilsētu un mazāku 
teritoriju ietvaros.
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Or. en

Grozījums Nr. 29
Karima Delli

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) 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, 
uzraudzību un novērtēšanas pasākumus. 
Programmā arī būtu jāsamazina 
administratīvais slogs atbalsta 
saņēmējiem. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Karima Delli
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Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienībai būtu jānodrošina sev stabils 
analītiskais pamats, lai atbalstītu politikas 
veidošanu nodarbinātības un sociālajā 
jomā. Šāda pamatošanās uz pierādījumiem 
pievieno vērtību dalībvalstu pasākumiem, 
piešķirot tiem Savienības dimensiju un 
salīdzinājuma iespēju datu vākšanai un 
statistikas instrumentu, metožu un kopīgu 
rādītāju izveidei ar mērķi izstrādāt pilnu 
stāvokļa kopainu nodarbinātības, sociālās 
politikas un darba apstākļu jomā visā 
Savienībā un nodrošināt programmu un 
politikas produktivitātes un iedarbīguma 
augstvērtīgu novērtējumu.

(6) Savienībai būtu jānodrošina sev stabils 
analītiskais pamats, lai atbalstītu politikas 
veidošanu nodarbinātības un sociālajā 
jomā. Šāda pamatošanās uz pierādījumiem 
pievieno vērtību dalībvalstu pasākumiem, 
piešķirot tiem Savienības dimensiju un 
salīdzinājuma iespēju datu vākšanai un 
statistikas instrumentu, metožu un kopīgu 
rādītāju izveidei ar mērķi izstrādāt pilnu 
stāvokļa kopainu nodarbinātības, sociālās 
politikas un darba apstākļu jomā visā 
Savienībā un nodrošināt programmu un 
politikas produktivitātes un iedarbīguma 
augstvērtīgu novērtējumu. Labāka izpratne 
par sociāli ekonomisko nepilnību 
teritoriālo dimensiju varētu jo īpaši 
nodrošināt ievērojamu pievienoto vērtību 
centieniem izstrādāt ilgtspējīgākas un 
integrētākas pieejas to novēršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Savienībai ir unikālas iespējas 
nodrošināt Savienības platformu politikas 
apmaiņai un savstarpējai zināšanu apguvei 
starp dalībvalstīm nodarbinātības un 
sociālajā jomā. Zināšanas par citās valstīs 
īstenoto politiku un tās rezultātiem 
palielina politikas veidotājiem pieejamo 
variantu klāstu, veicina jaunas politikas 
attīstību un rosina valsts reformas.

(7) Savienībai ir unikālas iespējas 
nodrošināt Savienības platformu politikas 
apmaiņai un savstarpējai zināšanu apguvei 
starp dalībvalstīm, veicinot labas prakses 
piemēru sniegšanu nodarbinātības un 
sociālajā jomā. Zināšanas par citās valstīs 
īstenoto politiku un tās rezultātiem 
palielina politikas veidotājiem pieejamo 
variantu klāstu, veicina jaunas politikas 
attīstību un rosina valsts reformas.
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Or. ro

Grozījums Nr. 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Būtu arī jāveicina ieguldījumi 
veselības aprūpes un sociālajā 
infrastruktūrā, lai ne tikai mazinātu 
nevienlīdzību un diskrimināciju, bet arī 
veicinātu izaugsmi, labklājību un attīstību 
valsts, reģionālajā un vietējā līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Karima Delli

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dažādos līmeņos strādājošām
pilsoniskās sabiedrības organizācijām var 
būt ievērojama nozīme programmas mērķu 
sasniegšanā, piedaloties politikas 
veidošanas procesos un veicinot sociālo 
inovāciju.

(9) Pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
tostarp sociālajiem partneriem, ir būtiska 
nozīme kvalitatīvas nodarbinātības 
veicināšanā un sociālās atstumtības un 
nabadzības apkarošanā, kā arī cīņā pret 
bezdarbu, un visās darbībās, kas 
paredzētas programmas mērķu
sasniegšanai, tām jābūt cieši saistītām.
Dažādos līmeņos strādājošām pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām būtu pilnībā 
jāiesaistās šīs programmas mērķu 
sasniegšanā. Tāpēc tām būtu jāpiedalās 
jaunas politikas veidošanā, uzraudzībā, 
novērtēšanā, praktiskā izmēģināšanā, 
izplatīšanā un savstarpējā apgūšanā. 
Visos līmeņos būtu jāveido kvalitatīvas 
partnerības. Partnerības princips būtu 
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jāpastiprina un jāpaplašina kā vadošais 
princips visās programmas iedaļās.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dažādos līmeņos strādājošām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām var
būt ievērojama nozīme programmas mērķu 
sasniegšanā, piedaloties politikas 
veidošanas procesos un veicinot sociālo 
inovāciju.

(9) Dažādos līmeņos strādājošām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām var 
būt ievērojama nozīme programmas mērķu 
sasniegšanā, piedaloties politikas 
veidošanas procesos un veicinot sociālo 
inovāciju. Šajā saistībā būtu jāveicina 
pastāvīgs dialogs starp valsts, 
reģionālajām un vietējām iestādēm, 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un 
sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu 
integrēto darbību efektīvu ieviešanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saskaņā ar Līguma 45. un 46. pantu 
Regulā (ES) Nr. 492/2011 ir paredzēti 
noteikumi, lai panāktu darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos, nodrošinot ciešu sadarbību 
starp dalībvalstīm un ar Komisiju. EURES 
uzdevums ir uzlabot darba tirgus darbību, 
valsts un pārrobežu līmenī atvieglojot 
darba ņēmēju starptautisko ģeogrāfisko 
mobilitāti, nodrošinot pārredzamāku darba 

(11) Saskaņā ar Līguma 45. un 46. pantu 
Regulā (ES) Nr. 492/2011 ir paredzēti 
noteikumi, lai panāktu darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos, nodrošinot ciešu sadarbību 
starp dalībvalstīm un ar Komisiju. EURES 
uzdevums ir uzlabot darba tirgus darbību, 
valsts un pārrobežu līmenī aktīvi 
identificējot darba iespējas, atvieglojot 
darba ņēmēju, jo īpaši jauniešu,
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tirgu, nodrošinot darba piedāvājumu un 
darba pieteikumu noskaidrošanu un 
atbalstot pasākumus darbā pieņemšanas, 
konsultāciju un profesionālās orientācijas 
pakalpojumu jomā, un tādējādi dodot 
ieguldījumu stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanā.

starptautisko ģeogrāfisko mobilitāti, 
nodrošinot pārredzamāku darba tirgu, 
nodrošinot darba piedāvājumu un 
pieprasījumu apkopošanu un 
apmierināšanu un atbalstot pasākumus 
darbā pieņemšanas, konsultāciju un 
profesionālās orientācijas pakalpojumu 
jomā, un tādējādi dodot ieguldījumu 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā.

Or. pt

Grozījums Nr. 36
Iosif Matula

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saskaņā ar Līguma 45. un 46. pantu 
Regulā (ES) Nr. 492/2011 ir paredzēti 
noteikumi, lai panāktu darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos, nodrošinot ciešu sadarbību 
starp dalībvalstīm un ar Komisiju. EURES 
uzdevums ir uzlabot darba tirgus darbību, 
valsts un pārrobežu līmenī atvieglojot 
darba ņēmēju starptautisko ģeogrāfisko 
mobilitāti, nodrošinot pārredzamāku darba 
tirgu, nodrošinot darba piedāvājumu un 
darba pieteikumu noskaidrošanu un 
atbalstot pasākumus darbā pieņemšanas, 
konsultāciju un profesionālās orientācijas 
pakalpojumu jomā, un tādējādi dodot 
ieguldījumu stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanā.

(11) Saskaņā ar Līguma 45. un 46. pantu 
Regulā (ES) Nr. 492/2011 ir paredzēti 
noteikumi, lai panāktu darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos, nodrošinot ciešu sadarbību 
starp dalībvalstīm un ar Komisiju. EURES 
uzdevums ir uzlabot darba tirgus darbību, 
valsts un pārrobežu līmenī atvieglojot 
darba ņēmēju starptautisko ģeogrāfisko 
mobilitāti, nodrošinot pārredzamāku darba 
tirgu, nodrošinot darba piedāvājumu un 
pieprasījumu apkopošanu un 
apmierināšanu un atbalstot pasākumus 
darbā pieņemšanas, konsultāciju un 
profesionālās orientācijas pakalpojumu 
jomā, un tādējādi dodot ieguldījumu 
elastdrošības politikas īstenošanā un 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā.

Or. ro

Grozījums Nr. 37
Luís Paulo Alves
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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, jo īpaši nodrošinot elastīgākas 
administratīvās formalitātes, 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. Komisijai būtu arī 
jānodrošina, ka reģioniem, kas pastāvīgi 
saskaras ar ierobežojumiem un kurus ir 
nopietni skārusi krīze, ir lielāka piekļuve 
Eiropas fondiem, tādēļ tie var darboties kā 
izaugsmes svira, samazinot 
ierobežojumus.

Or. pt

Grozījums Nr. 38
Petru Constantin Luhan

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 

(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 



PE488.021v01-00 14/63 AM\900792LV.doc

LV

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.

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. Tāpat arī 
mazie uzņēmumi un mikrouzņēmumi 
veido lielāko daļu no Eiropas Savienībā 
jaundibinātajiem uzņēmumiem, un 
mikrokredīti varētu būt ātrākais līdzeklis, 
kā gūt pievienoto vērtību un konkrētus 
rezultātus. Tāpēc Eiropas Parlaments un 
Padome 2010. gadā vispirms izveidoja 
mikrofinansēšanas instrumentu.

Or. ro

Grozījums Nr. 39
Karima Delli

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai lietderīgi izmantotu starptautisko 
finanšu iestāžu, un jo īpaši Eiropas 
Investīciju bankas grupas, pieredzi, ar 
mikrofinansēšanu un sociālo 
uzņēmējdarbību saistīti pasākumi 
Komisijai būtu jāīsteno netieši, saskaņā ar 
Finanšu regulu budžeta izpildes 
uzdevumus uzticot finanšu iestādēm. 
Eiropas Savienības līdzekļu izmantošana 
koncentrē starptautisko finanšu iestāžu un 
citu ieguldītāju līdzekļus, apvieno pieejas 
un tādējādi uzlabo piekļuvi finansējumam 
mikrouzņēmumiem, tostarp 
pašnodarbinātajiem, un sociālajiem 
uzņēmumiem. Šādā veidā Savienības 
ieguldījums atbalsta jaunā sociālās 
uzņēmējdarbības sektora un 
mikrofinansēšanas tirgus attīstību 
Savienībā un veicina pārrobežu darbības.

(17) Lai lietderīgi izmantotu starptautisko 
finanšu iestāžu, jo īpaši Eiropas Investīciju 
bankas grupas, pieredzi, ar 
mikrofinansēšanu un sociālo 
uzņēmējdarbību saistīti pasākumi 
Komisijai būtu jāīsteno netieši, saskaņā ar 
Finanšu regulu budžeta izpildes 
uzdevumus uzticot finanšu iestādēm. 
Eiropas Savienības līdzekļu izmantošana 
koncentrē starptautisko finanšu iestāžu un 
citu ieguldītāju līdzekļus, apvieno pieejas 
un tādējādi uzlabo piekļuvi finansējumam 
un mikrofinansējuma nodrošināšanu 
īpaša riska grupām un jauniešiem. Tā 
atbalsta arī uzņēmējdarbības attīstību, 
sociālo ekonomiku un mikrouzņēmumus, 
kuriem nav kredītspējas vai tā nav 
pietiekama un kuriem nav kapitāla 
resursu vai tie nav pietiekami, un tāpēc 
tiem nav pieejams kredīts. Šādā veidā 
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Savienības ieguldījums atbalsta jaunā 
sociālās uzņēmējdarbības sektora un 
mikrofinansēšanas tirgus attīstību 
Savienībā un veicina pārrobežu darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Karima Delli

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Saskaņā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” ar šo programmu būtu 
jārisina jauniešu bezdarba problēma. 
Neskatoties uz dažiem uzlabojumiem 
2009. gadā, nodarbinātības izaugsme bija 
pārāk niecīga, lai nodrošinātu augstā 
bezdarba līmeņa vienmērīgu 
samazināšanos. Vidējais bezdarba ilgums 
ir pieaudzis, un jauniešu bezdarba līmenis 
daudzās dalībvalstīs ir palielinājies, dažās 
no tām pārsniedzot 40 %. Kaut arī 
situācija dalībvalstīs ievērojami atšķiras, 
vidējais jauniešu bezdarba līmenis 
Savienībā vairāk nekā divas reizes 
pārsniedz pieaugušo bezdarba līmeni. 
Turklāt pastāv lielas atšķirības starp 
reģioniem. Jauniešu bezdarbs īpaši 
pieaug lauku rajonos. Jauniem cilvēkiem 
vecumā līdz 25 gadiem būtu jānodrošina 
nākotne un iespēja uzņemties vadošo 
lomu, sniedzot ieguldījumu Eiropas 
sabiedrībā un ekonomikā, kas īpaši 
svarīgi ir šajā krīzes laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Karima Delli
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Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Risinot jauniešu bezdarba un 
jauniešu nodarbinātības nestabilitātes 
problēmu, ne tikai samazinātos sociālās 
izmaksas, bet tiktu veicināta arī sociālā 
iekļaušana. Tāpēc programmā īpaša 
uzmanība ir jāpievērš jauniešu 
nodarbinātības jautājumam, tajā ieviešot 
jaunatnes iniciatīvas sadaļu, kuras mērķis 
ir nodrošināt labāku pāreju no izglītības 
uz pienācīgas kvalitātes darbu, uzlabot 
jauniešu darba apstākļus un samazināt 
priekšlaicīgi mācības pārtraukušo 
jauniešu skaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Karima Delli

Regulas priekšlikums
17.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17c) Mikrofinansēšanas instrumentam 
būtu jānodrošina ilgstoša ietekme, kas 
sasniedz iespējamos saņēmējus un kalpo 
kā proaktīvs elements gan ekonomikas, 
gan arī vietējās attīstības politikā. 
Darbības, kas ietver mikrofinansēšanu un 
sociālo uzņēmējdarbību, būtu jāpapildina 
ar darbaudzināšanas un apmācību 
programmām, lai maksimāli palielinātu 
izredzes izveidot darbotiesspējīgus 
mikrouzņēmumus. Šim nolūkam šādiem 
pasākumiem ir jāparedz noteikta budžeta 
daļa.

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Karima Delli

Regulas priekšlikums
17.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17d) Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jāīsteno uz tiesībām balstīta pieeja 
apmācībai un nodarbinātībai. Kvalitatīvo 
aspektu saistībā ar pienācīgas kvalitātes 
darbu jauniešiem, tostarp atlīdzību par 
stažēšanos un mācekļa praksi, nedrīkst 
pakļaut riskam, un, veicot pasākumus, 
galvenā uzmanība jāpievērš darba 
pamatstandartiem, kā arī citiem ar darba 
kvalitāti, piemēram, darba laiku, algu, 
sociālo nodrošinājumu un arodveselību 
un darba drošību, saistītiem standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Karima Delli

Regulas priekšlikums
17.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17e) Programmā paredzētajām darbībām 
būtu jāpalīdz dalībvalstīm radīt efektīvus 
stimulus, tādus kā darba samaksas 
subsīdijas vai apdrošināšanas iemaksas 
jauniešiem, lai garantētu pienācīgas 
kvalitātes dzīves un darba apstākļus. 
Šādiem stimuliem būtu jāmudina publiskā 
un privātā sektora darba devēji pieņemt 
darbā un apmācīt jauniešus, ieguldīt 
līdzekļus gan kvalitatīvu darba vietu 
radīšanā jauniešiem, gan arī to 
tālākizglītībā un kvalifikācijas celšanā 
nodarbinātības laikā, kā arī atbalstīt 
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jauniešu izvēli nodarboties ar 
uzņēmējdarbību. Programmā būtu 
jānorāda arī uz mazo uzņēmumu īpašo 
lomu un nozīmi saistībā ar apmācību, 
speciālajām zināšanām un tradicionālo 
tehnoloģisko kompetenci un jānodrošina 
mikrofinansējuma pieejamība jauniešiem. 
Programmā būtu jāveicina apmaiņa ar 
paraugpraksi starp dalībvalstīm visās 
šajās jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Karima Delli

Regulas priekšlikums
17.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17f) Programmā paredzētajām darbībām 
būtu jāpalīdz dalībvalstīm un darba tirgus 
dalībniekiem ieviest „jaunatnes 
garantiju”, nodrošinot, ka četru mēnešu 
laikā pēc skolas pamešanas jaunieši vai 
nu strādā, vai mācās, vai iegūst 
kvalifikāciju, vai pārkvalificējas, jo īpaši 
skolas un stažēšanos priekšlaicīgi 
pametušie jaunieši, kā arī citas 
neaizsargātu jauniešu grupas. 
Programmā būtu jāveicina apmaiņa ar 
paraugpraksi starp dalībvalstīm šajā 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Karima Delli

Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Saskaņā ar Līguma 8. pantu 
programmai būtu jānodrošina, ka tās 
prioritāšu īstenošana veicina vīriešu un
sieviešu līdztiesību. Novērtējumi ir 
parādījuši, cik svarīgi visos programmas 
aspektos ir ņemt vērā dzimumu 
jautājumu, jo īpaši nodrošinot, ka tiek 
veiktas īpašas darbības, lai veicinātu 
dzimumu līdztiesību. Lai spriestu par to, 
kādā veidā programmas darbības risina 
dzimumu līdztiesības jautājumus, būtu 
jāveic regulāra uzraudzība un novērtēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Karima Delli

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Saskaņā ar Līguma 10. pantu 
programmai būtu jānodrošina, ka tās 
prioritāšu īstenošana veicina 
diskriminācijas apkarošanu dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ un izpilda ANO 
Konvencijā par personu ar invaliditāti 
tiesībām noteiktās saistības attiecībā uz 
izglītību, darbu, nodarbinātību un 
pieejamību. Programmai būtu jāveicina 
Savienības stratēģijas, ar ko īsteno šos 
principus. Lai spriestu par to, kādā veidā 
programmas darbības risina 
diskriminācijas aizlieguma jautājumus, 
būtu jāveic regulāra uzraudzība un 
novērtēšana.

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Karima Delli

Regulas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Saskaņā ar Līguma 3. pantu un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
24. pantu programma nodrošina bērnu 
tiesību aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar Līguma 9. pantu 
programmai būtu jānodrošina, ka 
Savienības politikas un darbības noteikšanā 
un īstenošanā tiek ņemtas vērā prasības, 
kas saistītas ar augsta nodarbinātības 
līmeņa veicināšanu, atbilstīgas sociālās 
aizsardzības nodrošināšanu un ar cīņu pret 
sociālo atstumtību.

(19) Saskaņā ar Līguma 9. pantu 
programmai būtu jānodrošina, ka 
Savienības politikas un darbības noteikšanā 
un īstenošanā tiek ņemtas vērā prasības, 
kas saistītas ar augsta kvalitatīvas 
nodarbinātības līmeņa veicināšanu, 
atbilstīgas sociālās aizsardzības 
nodrošināšanu un ar cīņu pret sociālo 
atstumtību.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Iosif Matula

Regulas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar Līguma 9. pantu 
programmai būtu jānodrošina, ka 
Savienības politikas un darbības noteikšanā 
un īstenošanā tiek ņemtas vērā prasības, 
kas saistītas ar augsta nodarbinātības 
līmeņa veicināšanu, atbilstīgas sociālās 
aizsardzības nodrošināšanu un ar cīņu pret 
sociālo atstumtību.

(19) Saskaņā ar Līguma 9. pantu 
programmai būtu jānodrošina, ka 
Savienības politikas un darbības noteikšanā 
un īstenošanā tiek ņemtas vērā prasības, 
kas saistītas ar augsta nodarbinātības 
līmeņa veicināšanu, atbilstīgas sociālās 
aizsardzības nodrošināšanu un ar cīņu pret 
sociālo atstumtību; vietējām un 
reģionālajām iestādēm būtu jāatbalsta 
iestādes, kas dod ieguldījumu pētniecībā 
un rūpniecībā, un jāveicina un jāatbalsta 
rūpniecības uzņēmumu ieguldījumi 
pētniecībā un attīstībā.

Or. ro

Grozījums Nr. 51
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā dalībvalstu līmenī šīs regulas 
mērķus nevar sasniegt pietiekamā mērā un 
tā kā, ņemot vērā to pamatojumu un 
apmēru, tos var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu.
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(21) Tā kā dalībvalstu līmenī šīs regulas 
mērķus nevar sasniegt pietiekamā mērā un 
tā kā, ņemot vērā to pamatojumu un 
apmēru, tos var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu.
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu un ņemot vērā 
dalībvalstu un reģionu institucionālo 
struktūru, šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu 
sasniegšanai.

Or. pt
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Grozījums Nr. 52
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā dalībvalstu līmenī šīs regulas 
mērķus nevar sasniegt pietiekamā mērā un 
tā kā, ņemot vērā to pamatojumu un 
apmēru, tos var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu.
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(21) Tā kā visas dalībvalstis, jo īpaši 
reģionālā līmenī, šīs regulas mērķus nevar 
sasniegt pietiekamā mērā un tā kā, ņemot 
vērā to pamatojumu un apmēru, tos var 
labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu 
sasniegšanai.

Or. ro

Grozījums Nr. 53
Iosif Matula

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Kompetentajām iestādēm būtu 
jāpiedāvā finansiāli stimuli tiem darba 
devējiem, kuri nodrošina apmācību 
nepietiekami kvalificētiem darbiniekiem 
un tādējādi palīdz tiem ienākt darba tirgū. 

Or. ro

Grozījums Nr. 54
Karima Delli

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
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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, 
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.

1. Ar šo regulu izveido Eiropas Savienības 
Sociālā progresa, solidaritātes, 
nodarbinātības un inovācijas programmu 
(turpmāk — programma), kuras mērķis ir 
veicināt stratēģijas „Eiropa 2020”, tās 
galveno mērķu, pamatiniciatīvu, integrēto 
pamatnostādņu un „Jaunatnes iespēju 
iniciatīvas” īstenošanu, sniedzot finansiālu 
atbalstu Eiropas Savienības mērķiem, lai 
veicinātu augstu kvalitatīvas 
nodarbinātības līmeni, nodrošinātu
atbilstīgu un pienācīgu sociālo 
aizsardzību, novērstu sociālo atstumtību un 
nabadzību, kā arī uzlabotu darba apstākļus 
un situāciju jauniešu nodarbinātības un 
izglītības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Karima Delli

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „sociālais uzņēmums” ir uzņēmums, 
kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes 
radīšana, nevis peļņas nodrošināšana 
īpašniekiem un partneriem. Tas darbojas 
tirgū, ražojot preces un sniedzot 
pakalpojumus saimnieciskā un inovatīvā 
veidā, kā arī izmanto peļņu galvenokārt 
sociālo mērķu sasniegšanai. To pārvalda 
atbildīgi un pārredzami, it sevišķi, iesaistot 
darbiniekus, klientus un ieinteresētās 
personas, kuras skar uzņēmuma 
saimnieciskā darbība;

a) „sociālais uzņēmums” ir sociālās 
ekonomikas dalībnieks, kura galvenais 
mērķis ir sociālu mērķu sasniegšana, 
nevis peļņas nodrošināšana saviem 
īpašniekiem, valdes locekļiem un 
partneriem. Tas darbojas tirgū, ražojot 
preces un sniedzot pakalpojumus 
saimnieciskā un inovatīvā veidā, un peļņu 
galvenokārt iegulda savu sociālo mērķu 
sasniegšanā. To pārvalda atbildīgi un
pārredzami, it sevišķi iesaistot darbiniekus, 
klientus un ieinteresētās personas, kuras 
skar uzņēmuma darbība;

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „sociālais uzņēmums” ir uzņēmums, 
kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes 
radīšana, nevis peļņas nodrošināšana 
īpašniekiem un partneriem. Tas darbojas 
tirgū, ražojot preces un sniedzot 
pakalpojumus saimnieciskā un inovatīvā 
veidā, kā arī izmanto peļņu galvenokārt 
sociālo mērķu sasniegšanai. To pārvalda 
atbildīgi un pārredzami, it sevišķi, iesaistot 
darbiniekus, klientus un ieinteresētās 
personas, kuras skar uzņēmuma 
saimnieciskā darbība;

a) „sociālais uzņēmums” ir uzņēmums, 
kura galvenais mērķis ir sociālu mērķu 
sasniegšana, nevis peļņas nodrošināšana 
saviem īpašniekiem, valdes locekļiem un 
partneriem. Tas darbojas tirgū, ražojot 
preces un sniedzot pakalpojumus 
saimnieciskā un inovatīvā veidā, un peļņu 
iegulda tālāk, lai veicinātu savu sociālo 
mērķu sasniegšanu. To pārvalda atbildīgi 
un pārredzami, it sevišķi iesaistot 
darbiniekus, klientus un ieinteresētās 
personas, kuras skar uzņēmuma 
saimnieciskā darbība;

Or. de

Grozījums Nr. 57
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „sociālais uzņēmums” ir uzņēmums, 
kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes 
radīšana, nevis peļņas nodrošināšana 
īpašniekiem un partneriem. Tas darbojas 
tirgū, ražojot preces un sniedzot 
pakalpojumus saimnieciskā un inovatīvā 
veidā, kā arī izmanto peļņu galvenokārt 
sociālo mērķu sasniegšanai. To pārvalda 
atbildīgi un pārredzami, it sevišķi, iesaistot 
darbiniekus, klientus un ieinteresētās 
personas, kuras skar uzņēmuma 
saimnieciskā darbība;

a) „sociālais uzņēmums” ir uzņēmums, 
kura galvenais mērķis ir pozitīvas sociālas 
ietekmes radīšana, nevis peļņas 
nodrošināšana īpašniekiem un partneriem. 
Tas darbojas tirgū, ražojot preces un 
sniedzot pakalpojumus saimnieciskā un 
inovatīvā veidā, kā arī izmanto peļņu 
galvenokārt atbilstošu sociālo mērķu 
sasniegšanai, jo īpaši ņemot vērā vietējās 
vajadzības. To pārvalda atbildīgi un 
pārredzami, it sevišķi iesaistot darbiniekus, 
klientus un ieinteresētās personas, kuras 
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skar uzņēmuma saimnieciskā darbība;

Or. pl

Grozījums Nr. 58
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „sociālais uzņēmums” ir uzņēmums, 
kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes 
radīšana, nevis peļņas nodrošināšana 
īpašniekiem un partneriem. Tas darbojas 
tirgū, ražojot preces un sniedzot 
pakalpojumus saimnieciskā un inovatīvā 
veidā, kā arī izmanto peļņu galvenokārt 
sociālo mērķu sasniegšanai. To pārvalda 
atbildīgi un pārredzami, it sevišķi iesaistot 
darbiniekus, klientus un ieinteresētās 
personas, kuras skar uzņēmuma 
saimnieciskā darbība;

a) „sociālais uzņēmums” ir uzņēmums, 
kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes 
radīšana, nevis peļņas nodrošināšana 
īpašniekiem un partneriem. Tas darbojas 
tirgū, sabiedrībai sniedzot sociālu labumu, 
ko rada, ražojot preces un sniedzot 
vispārējas nozīmes pakalpojumus, kā arī 
demokrātiskā un uz līdzdalības principa 
balstītā veidā organizējot ražošanas 
procesus, iesaistot iekšējās ieinteresētās 
puses un pašu sabiedrību. Tas darbojas 
tirgū saimnieciskā un inovatīvā veidā un 
izmanto peļņu galvenokārt sociālo mērķu 
sasniegšanai. To pārvalda atbildīgi un 
pārredzami;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Karima Delli

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „mikrofinansēšana” ir fiziskām 
personām un mikrouzņēmumiem piešķirtas 
garantijas, pretgarantijas, mikrokredīts, 
pašu kapitāls un kvazikapitāls.

d) „mikrofinansēšana” ir tādām fiziskām 
personām un tādiem mikrouzņēmumiem 
piešķirtas garantijas, pretgarantijas, 
mikrokredīts, pašu kapitāls un 
kvazikapitāls, kuriem nav kredītspējas vai 
tā nav pietiekama un kuriem nav kapitāla 
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resursu vai tie nav pietiekami, un tāpēc 
tiem nav pieejams kredīts.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Karima Delli

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmu veido šādas trīs
komplementāras sadaļas:

1. Programmu veido šādas četras
komplementāras sadaļas:

Or. en

Grozījums Nr. 61
Karima Delli

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 
sabiedrības organizācijām un citām 
ieinteresētajām personām;

a) PROGRESS, kas atbalsta Savienības 
nodarbinātības, sociālās aizsardzības, 
sociālās iekļaušanas, darba apstākļu 
reglamentēšanas un nabadzības 
apkarošanas politikas izstrādi, īstenošanu, 
uzraudzību un novērtēšanu un veicina uz 
pierādījumiem balstītu politikas veidošanu 
un sociālo progresu partnerībā ar 
sociālajiem partneriem, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, vietējām un 
reģionālajām iestādēm un citām 
ieinteresētajām personām;

Or. en
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Grozījums Nr. 62
Karin Kadenbach

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 
sabiedrības organizācijām un citām 
ieinteresētajām personām;

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

Or. en

Pamatojums

Stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanai jābalstās uz visiem pārvaldes līmeņiem, kas 
par to atbild.

Grozījums Nr. 63
Karima Delli

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 palīdz palielināt 
mikrofinansējuma pieejamību un 
saņemšanas iespējas personām, kuras ir 
zaudējušas darbu vai kurām draud darba 
zaudēšana, vai kurām ir grūtības 
iekļauties vai no jauna iekļauties darba
tirgū, kā arī personām, kurām draud 
sociālā atstumtība, un neaizsargātām 
personām, kuras atrodas neizdevīgā 
stāvoklī attiecībā uz piekļuvi parastajam 
kredītu tirgum, un mikrouzņēmumiem, 
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kuros ir nodarbinātas šīs personas, kā arī 
sociālajā ekonomikā iesaistītiem 
uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Luís Paulo Alves

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 un 
uzņēmējiem, jo īpaši tiem, kuri atrodas 
vistālāk no darba tirgus, īpašu uzmanību 
pievēršot attālāko reģionu konkrētajām 
vajadzībām.

Or. pt

Grozījums Nr. 65
Nuno Teixeira

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 un 
uzņēmējiem, jo īpaši tiem, kuri atrodas 
vistālāk no darba tirgus, kā arī jauniešiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 66
Karima Delli
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) „Jaunatnes iniciatīva”, kas uzlabo 
situāciju jauniešu nodarbinātības un 
izglītības jomā un īpaši attiecas uz tiem 
jauniešiem, kuri nav iesaistīti ne izglītībā, 
ne nodarbinātībā, nedz arī apmācībā 
(NEET).

Or. en

Grozījums Nr. 67
Karima Delli

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 1.–14. pantā paredzētos 
kopējos noteikumus piemēro visām trim
sadaļām, kuras minētas 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā un kurām piemēro arī 
īpašus noteikumus.

2. Šīs regulas 1.–14. pantā paredzētos 
kopējos noteikumus piemēro visām četrām
sadaļām, kuras minētas 1. punkta a), b), c) 
un ca) apakšpunktā un kurām piemēro arī 
īpašus noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Karin Kadenbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nostiprināt Savienības un dalībvalstu 
galveno politikas veidotāju un citu 
ieinteresēto personu atbildību par 
Savienības mērķiem nodarbinātības, 
sociālajā un darba apstākļu jomā, lai 

a) nostiprināt galveno Savienības,
dalībvalstu, reģionālo un vietējo politikas 
veidotāju un citu ieinteresēto personu 
atbildību par Savienības mērķiem 
nodarbinātības, sociālajā un darba apstākļu 
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īstenotu konkrētas un saskaņotas darbības 
gan Savienības, gan dalībvalstu līmenī;

jomā, lai īstenotu konkrētas un saskaņotas 
darbības gan Savienības, gan dalībvalstu 
līmenī;

Or. en

Pamatojums

Stratēģijas „Eiropa 202” mērķu sasniegšanai jābalstās uz visiem pārvaldes līmeņiem, kas par 
to atbild. Tāpēc ir jāpastiprina vietējo pašvaldību spēja atbalstīt ES politikas īstenošanu 
savstarpējas zināšanu apguves, pierādījumu sniegšanas un kapacitātes nostiprināšanas ceļā.

Grozījums Nr. 69
Petru Constantin Luhan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nostiprināt Savienības un dalībvalstu 
galveno politikas veidotāju un citu 
ieinteresēto personu atbildību par 
Savienības mērķiem nodarbinātības, 
sociālajā un darba apstākļu jomā, lai 
īstenotu konkrētas un saskaņotas darbības 
gan Savienības, gan dalībvalstu līmenī;

a) nostiprināt Savienības un dalībvalstu 
galveno politikas veidotāju un citu 
ieinteresēto personu atbildību par 
Savienības mērķiem nodarbinātības, 
sociālajā un darba apstākļu jomā, lai 
īstenotu konkrētas un saskaņotas darbības 
gan Savienības, gan dalībvalstu līmenī, 
tādējādi vairojot sabiedrības un 
ieinteresēto pušu vispārēju uzticēšanos;

Or. ro

Grozījums Nr. 70
Karima Delli

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, 

b) nostiprināt atbilstīgas, pienācīgas, 
pieejamas un iedarbīgas sociālās 
aizsardzības sistēmas un darba tirgus, lai 
nodrošinātu sociālo iekļaušanu un augstu 
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savstarpēju zināšanu apguvi un sociālo 
inovāciju;

kvalitatīvas nodarbinātības līmeni, un 
veicināt nepieciešamās politiskās 
reformas, atbalstot visu attiecīgo 
ieinteresēto pušu, tostarp nevalstisko 
organizāciju un tādu neaizsargātu 
iedzīvotāju grupu kā to, kuras skārusi 
nabadzība un sociālā atstumtība, invalīdu, 
migrantu un etnisko minoritāšu, 
līdzdalību, kā arī labu pārvaldību, 
savstarpēju zināšanu apguvi un sociālo 
inovāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) modernizēt Savienības tiesību aktus 
saskaņā ar lietpratīga regulējuma 
principiem un nodrošināt ar darba 
apstākļiem saistīto Savienības tiesību aktu 
efektīvu piemērošanu;

c) uzraudzīt, kā sokas ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” sociālo mērķu sasniegšanu 
un Savienības politikas, kā arī ar darba 
apstākļiem saistīto Savienības tiesību aktu 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Wojciech Michał Olejniczak

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 
pieejamus Savienības darba tirgus;

d) veicināt darbinieku ģeogrāfisko 
mobilitāti un palielināt nodarbinātības 
iespējas, veidojot atvērtus un visiem 
pieejamus Savienības darba tirgus, kā arī 
nodrošināt nepieciešamās 
pārkvalifikācijas iespējas to nozaru 
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darbiniekiem, kuras skārusi 
pārstrukturēšana un darbinieku skaita 
masveida samazināšana, jo īpaši 
globalizācijas negatīvo seku rezultātā;

Or. pl

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paplašināt programmas darbības jomu un nodrošināt nepieciešamo 
sinerģiju ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fondu (2014.–2020. gads) noteikumiem.

Grozījums Nr. 73
Nuno Teixeira

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 
pieejamus Savienības darba tirgus;

d) veicināt darbinieku ģeogrāfisko 
mobilitāti un palielināt nodarbinātības 
iespējas, veidojot atvērtus un visiem 
pieejamus Savienības darba tirgus, īpašu 
uzmanību pievēršot jauniešiem, kuriem ir 
lielas grūtības atrast darbu;

Or. pt

Grozījums Nr. 74
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) apkarot nabadzību un sociālo 
atstumtību, atbalstot pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju, sociālo 
partneru, sociālo uzņēmumu un sociālās 
ekonomikas organizāciju, kā arī valsts 
iestāžu darbības.
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Or. en

Grozījums Nr. 75
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) nodrošināt labu pāreju no izglītības uz 
pienācīgas kvalitātes darbu, nepieļaut 
mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu un 
uzlabot stažēšanās un māceklības 
kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Karima Delli

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 ar integrētu pieeju, īstenojot 
pozitīvu rīcību dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai, apkarot diskrimināciju 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ un 
izpildīt ANO Konvencijā par personu ar 
invaliditāti tiesībām noteiktās saistības 
attiecībā uz izglītību, darbu, 
nodarbinātību un pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Karima Delli
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Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Partnerības princips

Lai nodrošinātu programmas atbilstību 
saņēmēju vajadzībām un prasībām un 
veicinātu labu pārvaldību, savstarpēju 
zināšanu apguvi un sociālo inovāciju, 
Komisija un dalībvalstis visā programmas 
izpildes laikā un visos tās līmeņos piemēro 
partnerības principu. Šim nolūkam 
Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 
tostarp sociālie partneri, kas pārstāv 
programmas mērķgrupas, kā arī vietējās 
un reģionālās iestādes ir iesaistītas 
stratēģisku lēmumu pieņemšanā un 
programmas sadaļu izstrādē, īstenošanā, 
uzraudzībā, novērtēšanā un izplatīšanā.
Partnerības principa efektīvai 
piemērošanai, kā arī sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju, 
tostarp vietējo un reģionālo iestāžu, kas 
pārstāv programmas mērķgrupas, 
kapacitātes nostiprināšanai un 
kompetences veidošanai tiek piešķirti 
pietiekami finanšu līdzekļi.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 60 % PROGRESS sadaļai, no kuriem 
vismaz 17 % ir jāpiešķir eksperimentu 
veicināšanai sociālajā jomā kā metodei, 

a) 60 % PROGRESS sadaļai, no kuriem 
vismaz 50 % piešķir sociālajai 
aizsardzībai, sociālajai iekļaušanai un 
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ar kuras palīdzību pārbauda un novērtē 
inovatīvus risinājumus ar nolūku tos 
piemērot plašāk;

nabadzības samazināšanai un novēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Karin Kadenbach

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

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) 56% PROGRESS sadaļai, no kuriem 
vismaz 50 % piešķir sociālajai 
aizsardzībai, sociālajai iekļaušanai un 
nabadzības samazināšanai un novēršanai, 
vismaz 10 % — cīņai pret jauniešu 
bezdarbu un vismaz 25 % — eksperimentu 
veicināšanai sociālajā jomā; finansējumu 
nodrošina maziem, vidējiem un lieliem 
projektiem;

Or. de

Grozījums Nr. 80
Nuno Teixeira

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

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) 60 % PROGRESS sadaļai, no kuriem 
vismaz 15 % piešķir eksperimentu 
veicināšanai sociālajā jomā kā metodei, ar 
kuras palīdzību pārbauda un novērtē 
inovatīvus risinājumus ar nolūku tos 
piemērot plašāk, un 15 % piešķir cīņai 
pret jauniešu bezdarbu;

Or. pt
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Grozījums Nr. 81
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 15 % EURES sadaļai; b) 20 % EURES sadaļai, no kuriem vismaz 
40 % piešķir mērķtiecīgām mobilitātes 
shēmām, vismaz 20 % — pārrobežu 
partnerībām un vismaz 15 % — EURES 
personāla apmācībai un kvalifikācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Karin Kadenbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 15 % EURES sadaļai; b) 19% EURES sadaļai, no kuriem vismaz 
40 % piešķir mērķtiecīgām mobilitātes 
shēmām, vismaz 20 % — pārrobežu 
partnerībām un vismaz 15 % — EURES 
personāla apmācībai un kvalifikācijai;

Or. de

Grozījums Nr. 83
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 20 % mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļai.

c) 15 % mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļai.
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Or. en

Grozījums Nr. 84
Karin Kadenbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 20 % mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļai.

c) 20 % mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļai, no kuriem 
vismaz 45 % piešķir mikrofinansēšanai un 
vismaz 45 % — sociālajai 
uzņēmējdarbībai.

Or. de

Grozījums Nr. 85
Karima Delli

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25 % no šīs programmas budžeta piešķir 
eksperimentu veikšanai sociālajā jomā, 
un vēl vismaz 10 % piešķir cīņai pret 
jauniešu bezdarbu un sociālo atstumtību; 
finansējumu ar vienādiem noteikumiem 
nodrošina maziem, vidējiem un lieliem 
projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Karima Delli

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Papildus 1. punktā minētajām finanšu 
apropriācijām finansējumu piešķir arī 
3. panta 1. punkta ca) apakšpunktā 
noteiktajai jaunatnes iniciatīvas sadaļai. 
Šai sadaļai paredzētās finanšu 
apropriācijas programmas izpildes 
periodā no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim ir [EUR XXX] 
miljoni.

Or. en

Pamatojums

Lai risinātu nepieļaujami augstā jauniešu bezdarba problēmu, ir ieviesta jauna sadaļa 
„Jaunatnes iniciatīva” ar nosacījumu, ka daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam tiks 
paredzēts finansējums šā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr. 87
Karin Kadenbach

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. Ne vairāk kā 2 % no 1. punktā minētā 
finansējuma piešķir programmas 
īstenošanai, lai segtu izmaksas, kas 
saistītas ar, piemēram, tehnisko un/vai 
administratīvo palīdzību, tulkošanu, 
konkursa piedāvājumiem, ekspertu 
sanāksmēm un komunikāciju, no kuras
Komisija un saņēmēji gūst abpusēju 
labumu.

Or. de

Grozījums Nr. 88
Karima Delli
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) attiecībā uz visneaizsargātākajām 
grupām īstenotās politikas ietekmes 
uzraudzība;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Karima Delli

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) īstenotās politikas ietekmes 
uzraudzība attiecībā uz darba apstākļu 
uzlabošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Karima Delli

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tieslietu darbinieku, politiķu un EURES
konsultantu apmācība;

c) tieslietu darbinieku, politiķu, EURES
konsultantu un EURES pārrobežu 
partnerību dalībnieku apmācība;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Karin Kadenbach



PE488.021v01-00 40/63 AM\900792LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kapacitātes nostiprināšanu dalībvalstu
pārvaldes iestādēs, kā arī dalībvalstu un 
mikrokredītu nodrošinātāju iestāžu 
ieceltajos īpašajos dienestos, kas atbildīgi 
par ģeogrāfiskās mobilitātes veicināšanu;

b) kapacitātes nostiprināšanu reģionālajās, 
vietējās un valsts pārvaldes iestādēs, kā arī 
dalībvalstu un mikrokredītu nodrošinātāju 
iestāžu ieceltajos īpašajos dienestos, kas 
atbildīgi par ģeogrāfiskās mobilitātes 
veicināšanu;

Or. en

Pamatojums

Kapacitātes nostiprināšana ir nepieciešama, lai vietējām un reģionālajām iestādēm palīdzētu 
risināt nabadzības un sociālās atstumtības problēmu. Tā ļauj izmēģināt jaunas pieejas, 
mācīties no līdzbiedriem un apmainīties ar pieredzi.

Grozījums Nr. 92
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kapacitātes nostiprināšanu dalībvalstu 
pārvaldes iestādēs, kā arī dalībvalstu un 
mikrokredītu nodrošinātāju iestāžu 
ieceltajos īpašajos dienestos, kas atbildīgi 
par ģeogrāfiskās mobilitātes veicināšanu;

b) kapacitātes nostiprināšanu valsts un 
reģionālajās pārvaldes iestādēs, kā arī 
dalībvalstu un mikrokredītu nodrošinātāju 
iestāžu ieceltajos īpašajos dienestos, kas 
atbildīgi par ģeogrāfiskās mobilitātes 
veicināšanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 93
Karima Delli

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

ba) sociālo partneru organizāciju, 
nevalstisko organizāciju un sociālās 
ekonomikas dalībnieku kapacitātes 
nostiprināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Karin Kadenbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) valsts, reģionālo un vietējo iestāžu
ierēdņu darba grupu organizēšanu 
Savienības tiesību aktu īstenošanas 
uzraudzībai;

Or. en

Pamatojums

No pieredzes apmaiņas starp valsts pārvaldes iestādēm labumu vajadzētu gūt visiem 
pārvaldes līmeņiem, jo daudzas valsts politikas jomas ir kopīgas un tās nav vienīgi valsts 
pārvaldes iestāžu kompetencē.

Grozījums Nr. 95
Petru Constantin Luhan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) valsts, reģionālo vai vietējo iestāžu
ierēdņu darba grupu organizēšanu 
Savienības tiesību aktu īstenošanas 
uzraudzībai;
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Or. ro

Grozījums Nr. 96
Karima Delli

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 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 organizāciju, valsts, 
reģionālo un vietējo varas iestāžu, 
pilsoniskās sabiedrības un sociālo 
partneru organizāciju, kā arī 
nodarbinātības dienestu iekļaušanu vienotā 
tīklā un sadarbību Eiropas līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) personāla apmaiņu starp dalībvalstu
varas iestādēm.

f) personāla apmaiņu starp reģionālajām, 
vietējām un valsts varas iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Veicot ES tiesību aktu īstenošanas uzraudzību, jāņem vērā arī reģionālais un vietējais 
konteksts, tāpēc jāiesaista arī reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvji.

Grozījums Nr. 98
Karima Delli

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 4. punkts
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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 vai nu personu mobilitātes 
veicināšanai Savienībā, vai šķēršļu 
novēršanai to pilsoņu mobilitātei, kuri 
nolemj izmantot savas tiesības 
pārvietoties:

a) informācijas un konsultāciju sniegšana 
darba meklētājiem, mobilajiem darba 
ņēmējiem, pārrobežu darba ņēmējiem, kā 
arī organizācijām, kas pārstāv to 
intereses, un darba devējiem; to personu 
apmācība, kas pārrauga pārrobežu 
ieguvumus;
b) daudzvalodu digitālās platformas 
pilnveidošana, kas nepieciešama darba 
piedāvājumu un pieprasījumu apkopošanai 
un apmierināšanai, un mērķtiecīgas 
mobilitātes shēmas, lai aizpildītu brīvās 
darbvietas tur, kur darba tirgū ir konstatētas 
nepilnības, un/vai palīdzētu īpašām 
darbinieku grupām, piemēram, jauniem 
cilvēkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 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 

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

apmierināšanai, un mērķtiecīgas 
mobilitātes shēmas, lai aizpildītu brīvās 
darbvietas tur, kur darba tirgū ir konstatētas 
nepilnības, un palīdzētu īpašām darbinieku 
grupām, piemēram, jauniem un veciem 
cilvēkiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 100
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atbalsts mikrofinansēšanai un 
sociālajiem uzņēmumiem, jo īpaši 
izmantojot finanšu instrumentus, kas 
noteikti pirmās daļas VIII sadaļā Regulā 
Nr. XXX/2012 [jaunā Finanšu regula] par 
finanšu noteikumiem, ko piemēro 
Savienības gada budžetam, un dotācijas.

5. Atbalsts mikrofinansēšanai un 
sociālajiem uzņēmumiem, kā arī personām 
kurām nav kredītspējas vai tā nav 
pietiekama un kurām nav kapitāla 
resursu vai tie nav pietiekami, un tāpēc 
tām nav pieejams kredīts, jo īpaši 
izmantojot finanšu instrumentus, kas 
noteikti pirmās daļas VIII sadaļā Regulā 
Nr. XXX/2012 [jaunā Finanšu regula] par 
finanšu noteikumiem, ko piemēro 
Savienības gada budžetam, un dotācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas atļautos pasākumus var 
īstenot kopā ar citiem Savienības 
instrumentiem ar noteikumu, ka šie 
pasākumi atbilst gan programmas, gan 
attiecīgā instrumenta mērķiem.

Programmas atļautos pasākumus var 
īstenot kopā ar citiem Savienības 
instrumentiem, jo īpaši finanšu, ar 
noteikumu, ka šie pasākumi atbilst gan 
programmas, gan attiecīgā instrumenta 
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mērķiem. Šajā saistībā pienācīga 
uzmanība tiek veltīta sinerģijai ar ES 
struktūrfondiem un sevišķi programmas 
papildināmībai ar Eiropas Sociālo fondu, 
jo īpaši tādēļ, lai sasniegtu iekļaujošas 
izaugsmes un nabadzības izskaušanas 
mērķi.

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Karima Delli

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 un 
atbilstīgi partnerības principam 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, vienlīdzīgas iespējas,
izglītība, profesionālā apmācība, bērnu 
tiesības un labklājība, jaunatnes politika, 
migrācijas politika, pētniecība un 
inovācija, uzņēmējdarbība, veselība, darba 
apstākļi, paplašināšanās un ārējās 
attiecības, kā arī vispārējā ekonomiskā 
politika.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Karima Delli

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

2. Programmas atbalstītajos pasākumos 
jāievēro Savienības un valstu tiesību akti, 
tostarp noteikumi par valsts atbalstu.

2. Programmas atbalstītajos pasākumos 
jāievēro Savienības un valstu tiesību akti, 
tostarp noteikumi par valsts atbalstu, un 
SDO konvencijas.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Īstenojot darbības, ievēro arī Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu un ANO 
Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar programmu īstenoto darbību 
rezultāti tiek piemērotā veidā paziņoti un 
izplatīti, lai iespējami palielinātu to 
ietekmi, ilgtspēju un Savienības pievienoto 
vērtību.

1. Saskaņā ar programmu īstenoto darbību 
rezultāti tiek piemērotā veidā paziņoti un 
izplatīti visām ieinteresētajām pusēm, lai 
iespējami palielinātu to ietekmi, ilgtspēju 
un Savienības pievienoto vērtību.

Or. fr
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Grozījums Nr. 106
Karima Delli

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 sadarbībā ar 26.d pantā 
minēto stratēģisko konsultatīvo padomi 
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. 26.d pantā 
minēto stratēģisko konsultatīvo padomi 
iesaista visā novērtēšanas procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Karima Delli

Regulas priekšlikums
-1. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. pants
Tematiskās iedaļas

PROGRESS sadaļas daudzgadu darba 
programmai būtu jāatbalsta darbības 
vienā vai vairākās no šādām tematiskām 
iedaļām:
a) nodarbinātība;
b) sociālā aizsardzība, sociālā iekļaušana 
un nabadzības samazināšana un 
novēršana;
c) darba apstākļi un darba drošība un 
veselība.
Tajā jāiekļauj arī šādas horizontālās 
prioritātes:
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a) eksperimenti sociālās politikas jomā;
b) cīņa pret jauniešu bezdarbu un sociālo 
atstumtību;
c) vienlīdzīgu iespēju veicināšana 
sievietēm un vīriešiem;
d) cīņa pret diskrimināciju dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ un ANO 
Konvencijā par personu ar invaliditāti 
tiesībām noteikto saistību izpilde;
e) bērnu tiesību un labklājības 
aizsardzība.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Karima Delli

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus 4. pantā izklāstītajiem vispārējiem 
mērķiem PROGRESS sadaļas konkrētie 
mērķi ir:

Papildus 4. pantā izklāstītajiem vispārējiem 
mērķiem PROGRESS sadaļas konkrētie 
mērķi ir sniegt atbalstu stratēģijas 
„Eiropa 2020”, iniciatīvas „Eiropas 
platforma cīņai pret nabadzību” un citu 
saistīto pamatiniciatīvu īstenošanā un 
palīdzēt iesaistīties ar sociālo aspektu 
pastiprinātās atvērtās koordinācijas 
metodes (OMC) piemērošanā. Konkrētie 
mērķi ir:

Or. en

Grozījums Nr. 109
Karima Delli

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pilnveidot un izplatīt augstvērtīgas 
salīdzinošās analītiskās zināšanas, lai 
nodrošinātu to, ka Savienības 
nodarbinātības un sociālās politikas un
darba apstākļu tiesību akti balstās uz 
pamatotiem pierādījumiem un atbilst 
vajadzībām, problēmām un apstākļiem 
atsevišķās dalībvalstīs un citās programmā 
iesaistītajās valstīs;

a) pilnveidot un izplatīt augstvērtīgas 
salīdzinošās analītiskās zināšanas, lai 
nodrošinātu to, ka Savienības politika 
nodarbinātības, darba apstākļu, sociālās 
aizsardzības, sociālās iekļaušanas, 
diskriminācijas un daudzējādas 
diskriminācijas apkarošanas, nabadzības 
un ar mājokli saistītas atstumtības, 
jauniešu bezdarba un nabadzības, 
migrantu un etnisko minoritāšu 
nabadzības, bērnu nabadzības un 
enerģētiskās nabadzības jomā, kā arī 
tiesību akti šajās jomās balstās uz 
pamatotiem pierādījumiem un atbilst 
cilvēku vajadzībām, sociālajām 
problēmām un sociālajiem apstākļiem 
atsevišķās dalībvalstīs un citās programmā 
iesaistītajās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Karima Delli

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – b punkts

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 saskaņā ar Eiropas 
Nodarbinātības stratēģiju un atvērto 
koordinācijas metodi (OMC) sociālās 
aizsardzības un sociālās iekļaušanas 
jomā, veidojot specializēto iestāžu, tostarp 
sociālo partneru un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju tīklu, par 
Savienības politiku nodarbinātības, 
sociālās aizsardzības, sociālās 
iekļaušanas, darba apstākļu tiesību aktu, 
diskriminācijas un daudzējādas 
diskriminācijas apkarošanas, nabadzības 
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un ar mājokli saistītas atstumtības 
apkarošanas, bērnu tiesību un labklājības 
aizsardzības, jauniešu bezdarba un 
nabadzības apkarošanas, migrantu 
integrācijas veicināšanas un patvēruma 
meklētāju situācijas uzlabošanas jomā 
Savienības, dalībvalstu un starptautiskā 
līmenī, lai palīdzētu dalībvalstīm un citām 
programmā iesaistītajām valstīm politikas 
izveidē un Savienības tiesību aktu 
īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – b punkts

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, reģionālā, vietējā un 
starptautiskā līmenī, lai palīdzētu 
dalībvalstīm un citām programmā 
iesaistītajām valstīm politikas izveidē un 
Savienības tiesību aktu īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veicināt efektīvu un iekļaujošu b) veicināt efektīvu un iekļaujošu 
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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;

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

Or. pt

Grozījums Nr. 113
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – b punkts

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, reģionālā un starptautiskā 
līmenī, lai palīdzētu dalībvalstīm un citām 
programmā iesaistītajām valstīm politikas 
izveidē un Savienības tiesību aktu 
īstenošanā;

Or. ro

Grozījums Nr. 114
Karima Delli

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) veicināt visu attiecīgo pušu aktīvu 
iesaistīšanu tādu turpmāko pasākumu 
veikšanā, kas saistīti ar jau 
apstiprinātajām Savienības prioritātēm, 
tādām kā aktīva iekļaušana, 
diskriminācijas un daudzējādas 
diskriminācijas apkarošana, 
bezpajumtniecība un ar mājokli saistīta 
atstumtība, bērnu nabadzība, enerģētiskā 
nabadzība, jauniešu nabadzība un 
bezdarbs, kā arī migrantu nabadzība, 
patvēruma meklētāju un etnisko 
minoritāšu situācijas uzlabošana, 
īstenojot Eiropas stratēģiju invaliditātes 
jomā 2010.–2020. gadam, ANO 
Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām, Vienoto rīcību garīgās veselības 
jomā un Vienoto rīcību saistībā ar 
nevienlīdzību veselības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Karima Delli

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – bb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) veicināt ar preventīvu darbību saistītu 
kultūru darba drošības un veselības jomā 
un rūpēties par garīgo un fizisko veselību 
darba vidē.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Karin Kadenbach
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Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sniegt finansiālu atbalstu Savienības un
dalībvalstu organizācijām, lai palielinātu to 
kapacitāti Savienības nodarbinātības un 
sociālās politikas un darba apstākļu tiesību 
aktu īstenošanas izstrādei, veicināšanai un 
atbalstam.

d) sniegt finansiālu atbalstu Savienības,
dalībvalstu, reģionālajām un vietējām 
organizācijām, lai palielinātu to kapacitāti 
Savienības nodarbinātības un sociālās 
politikas un darba apstākļu tiesību aktu 
īstenošanas izstrādei, veicināšanai un 
atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sniegt finansiālu atbalstu Savienības un
dalībvalstu organizācijām, lai palielinātu to 
kapacitāti Savienības nodarbinātības un 
sociālās politikas un darba apstākļu tiesību 
aktu īstenošanas izstrādei, veicināšanai un 
atbalstam.

d) sniegt finansiālu atbalstu dalībvalstu un 
reģionālajām organizācijām Savienībā, lai 
palielinātu to kapacitāti Savienības 
nodarbinātības un sociālās politikas un 
darba apstākļu tiesību aktu īstenošanas 
izstrādei, veicināšanai un atbalstam.

Or. pt

Grozījums Nr. 118
Karin Kadenbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nevalstiskās organizācijas, un jo īpaši
Savienības līmenī dibinātas organizācijas;

e) nevalstiskās organizācijas, tostarp 
dalībvalstu un Savienības līmenī dibinātas 
organizācijas;



PE488.021v01-00 54/63 AM\900792LV.doc

LV

Or. de

Grozījums Nr. 119
Karima Delli

Regulas priekšlikums
-1. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. pants
Tematiskās iedaļas

EURES sadaļa ietver darbības šādās 
jomās:
a) informācijas pakalpojumi, konsultāciju 
sniegšana un darba piemeklēšana 
mobilajiem darba ņēmējiem un darba 
devējiem;
b) mērķtiecīgas mobilitātes shēmas;
c) starptautiska, starpnozaru un 
pārrobežu sadarbība;
d) pasākumu un darbā iekārtošanas 
novērtēšana kā pārnozaru iedaļa;
e) „Tavs pirmais EURES darbs” gados 
jauniem darba meklētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nodrošināt, lai informācija par darba 
piedāvājumiem, pieteikumiem un cita 
atbilstīgā informācija būtu pārredzama 
potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem 
un darba devējiem; to panāk ar minētās

a) nodrošināt, lai informācija par darba 
piedāvājumiem, pieteikumiem un cita 
atbilstīgā informācija būtu pārredzama 
potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem 
un darba devējiem; to panāk, identificējot 
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informācijas apmaiņu un izplatīšanu 
starpvalstu, starpreģionu un pārrobežu 
līmenī, lietojot standartizētas sadarbspējas 
formas;

un pastāvīgi apkopojot informāciju par 
jaunām darba iespējām Eiropas līmenī 
valsts vai privātajā sektorā, veicinot šīs 
informācijas apmaiņu un izplatīšanu 
starpvalstu, starpreģionu un pārrobežu 
līmenī, lietojot standartizētas sadarbspējas 
formas; EURES tīklam jākļūst par patiesu 
Eiropas pilsoņu ģeogrāfiskās mobilitātes 
portālu;

Or. pt

Grozījums Nr. 121
Karima Delli

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nodrošināt, lai informācija par darba 
piedāvājumiem, pieteikumiem un cita 
atbilstīgā informācija būtu pārredzama 
potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem 
un darba devējiem; to panāk ar minētās 
informācijas apmaiņu un izplatīšanu 
starpvalstu, starpreģionu un pārrobežu 
līmenī, lietojot standartizētas sadarbspējas 
formas;

a) nodrošināt, lai informācija par darba 
piedāvājumiem, pieteikumiem un cita 
atbilstīgā informācija būtu pārredzama 
potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem 
un darba devējiem, un nodrošināt 
darbaudzināšanu, lai sniegtu iespējas 
cilvēkiem, jo īpaši mazkvalificētiem; to 
panāk ar minētās informācijas apmaiņu un 
izplatīšanu starpvalstu, starpreģionu un 
pārrobežu līmenī, lietojot standartizētas 
sadarbspējas formas;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pilnveidot darba ņēmēju darbā 
pieņemšanas un iekārtošanas 

b) pilnveidot darba ņēmēju darbā 
pieņemšanas un iekārtošanas 
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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.

pakalpojumus, apkopojot un apmierinot
darba piedāvājumus un pieprasījumus
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, tostarp 
nepilngadīgajiem (bet tikai ļoti ierobežotā 
apmērā).

Or. de

Pamatojums

Nepilngadīgo iekārtošana darbā ārzemēs ar EURES palīdzību ir problemātiska ne tikai ar 
jauniešu aizsardzību saistītu iemeslu dēļ, bet arī tāpēc, ka atbildība par uzraudzību parasti 
nav pietiekami reglamentēta. Tā kā EURES ir īpaši nozīmīga vieta valsts darba aģentūrās, šīs 
konkrētās mērķgrupas pieminēšana vai uzmanības pievēršana tai varētu būt iemesls 
aicinājumam izveidot programmas nepilngadīgo iekārtošanai darbā ārzemēs. 

Grozījums Nr. 123
Karima Delli

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) izveidot mērķtiecīgu darba mobilitātes 
shēmu darbā pieņemšanai un 
iekārtošanai starptautiskā līmenī, lai 
palīdzētu jauniem cilvēkiem atrast darbu 
citā dalībvalstī („Tavs pirmais EURES 
darbs”), apkopojot un apmierinot darba 
piedāvājumus un pieprasījumus 
Savienībā; šajā pakalpojumā ir jāiekļauj 
visi iekārtošanas posmi, proti, no 
sagatavošanas pieņemšanai darbā līdz 
palīdzībai pēc iekārtošanas darbā, ar 
mērķi sekmīgi iekļaut pieteikuma 
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iesniedzēju darba tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Palielināt mikrofinansējuma pieejamību 
un saņemšanas iespējas:

1. Palielināt mikrofinansējuma pieejamību 
un saņemšanas iespējas, samazinot 
administratīvos šķēršļus:

Or. pt

Grozījums Nr. 125
Karima Delli

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – 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, kā arī 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, tostarp 
pašnodarbinātām personām bez jebkādas 
diskriminācijas vecuma dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Nuno Teixeira
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Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – 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 ir grūtības iekļauties vai no jauna 
iekļauties darba tirgū, jauniešiem,
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;

Or. pt

Grozījums Nr. 127
Karima Delli

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mikrouzņēmumiem, it īpaši tādiem, 
kuros ir nodarbinātas a) punktā minētās 
personas.

b) mikrouzņēmumiem, it īpaši tādiem, kas 
iesaistīti sociālajā ekonomikā, kā arī 
mikrouzņēmumiem, kuros ir nodarbinātas 
a) apakšpunktā minētās personas.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai nodrošinātu papildināmību, šīs 
darbības tiks cieši saskaņotas ar kohēzijas 
politikas ietvaros veiktajām.
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Or. en

Grozījums Nr. 129
Karima Delli

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

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 darbotiesspējīgus 
mikrouzņēmumus, publiskajām un 
privātajām organizācijām, kuras īsteno 
1. punkta a) apakšpunktā minētās darbības, 
ir cieši jāsadarbojas ar organizācijām, 
tostarp pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kuras pārstāv mikrokredītu 
galīgo saņēmēju intereses, un 
organizācijām, kuras nodrošina šādiem 
galīgajiem saņēmējiem darbaudzināšanas
un apmācību programmas, jo īpaši ar 
organizācijām, ko atbalsta ESF.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Publiskās un privātās organizācijas, 
kuras veic 1. punkta a) apakšpunktā 
minētās darbības, ievēro augstus standartus 
attiecībā uz pārvaldību, vadību un 
patērētāju aizsardzību atbilstīgi principiem 
Eiropas Ētikas kodeksā mikrokredītu 
nodrošināšanai un cenšas novērst fizisku 
personu un uzņēmumu nonākšanu 
pārmērīgās parādsaistībās.

3. Publiskās un privātās organizācijas, 
kuras veic 1. punkta a) apakšpunktā 
minētās darbības, ievēro augstus standartus 
attiecībā uz pārvaldību, vadību un 
patērētāju aizsardzību atbilstīgi principiem 
Eiropas Ētikas kodeksā mikrokredītu 
nodrošināšanai un cenšas novērst fizisku 
personu un uzņēmumu nonākšanu 
pārmērīgās parādsaistībās, tā vietā tiecoties 
no šīs darbības gūt pienācīgus 
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ienākumus.

Or. de

Grozījums Nr. 131
Karima Delli

Regulas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
Tematiskās iedaļas

Jaunatnes iniciatīvas sadaļa, kas 
paredzēta cilvēkiem vecumā līdz 25 
gadiem, ietver darbības šādās jomās:
a) priekšlaicīgi mācības pārtraukušo 
skaita mazināšana ar reintegrāciju 
apmācībā,
b) darba tirgum atbilstīgu prasmju 
attīstīšana, lai tuvinātu darba tirgu, 
izglītību un apmācību,
c) pirmās darba pieredzes un praktiskās 
apmācības atbalstīšana, lai jauniešiem 
dotu iespēju iegūt gan attiecīgās prasmes, 
gan darba pieredzi,
d) piekļuve darba tirgum: (pirmā) darba 
atrašana.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Karima Delli

Regulas priekšlikums
26.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.b pants
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Konkrētie mērķi
Papildus 4. pantā izklāstītajiem 
vispārējiem mērķiem jaunatnes iniciatīvas 
sadaļas konkrētie mērķi ir:
a) atbalstīt īpašu inovatīvu programmu 
izveidi, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu 
un veicinātu jaunu cilvēku pāreju no 
izglītības uz pienācīgas kvalitātes darbu, 
jo īpaši nepietiekami attīstītos apvidos un 
reģionos, kur ir ārkārtīgi augsts jauniešu 
bezdarba līmenis; šajā saistībā īpaša 
uzmanība jāpievērš jauniešiem, kuriem ir 
mazāk iespēju, tostarp jaunām sievietēm, 
jauniešiem, kuri nav iesaistīti ne izglītībā, 
ne nodarbinātībā, nedz arī apmācībā 
(NEET), un jauniešiem, kas pieder 
etniskām minoritātēm, un kuri visi varētu 
saskarties ar daudzējādu diskrimināciju;
b) veicināt apmaiņu ar paraugpraksi un 
savstarpēju zināšanu apguvi cīņā pret 
jauniešu bezdarbu, paredzot iespēju
ieviest „jaunatnes garantiju”, lai 
ikvienam jaunietim Eiropā piedāvātu 
darbu, papildu izglītību vai praktisku 
apmācību ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc 
mācību pārtraukšanas vai bezdarbnieka 
statusa iegūšanas; uzlabot stažēšanās un 
māceklības kvalitāti un samazināt 
priekšlaicīgi mācības pārtraukušo 
jauniešu skaitu;
c) sniegt finansiālu atbalstu politikas 
veidotājiem, lai pārbaudītu sociālās un 
darba tirgus politikas pieejas, ar kurām 
paredzēts cīnīties pret jauniešu bezdarbu, 
veicināt jaunu cilvēku pāreju no izglītības 
uz pienācīgas kvalitātes darbu, uzlabot 
stažēšanās un māceklības kvalitāti, 
samazināt priekšlaicīgi mācības 
pārtraukušo jauniešu skaitu un 
nodrošināt piekļuvi attiecīgajām 
zināšanām un pieredzei;
d) sniegt finansiālu atbalstu Savienības, 
dalībvalstu un reģionālajām 
organizācijām, lai palielinātu to kapacitāti 
tādu darbību izstrādei, veicināšanai un 
atbalstam, kuru mērķis ir cīnīties pret 
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jauniešu bezdarbu, veicināt jaunu cilvēku 
pāreju no izglītības uz pienācīgas 
kvalitātes darbu, uzlabot stažēšanās un 
māceklības kvalitāti, samazināt 
priekšlaicīgi mācības pārtraukušo 
jauniešu skaitu un nodrošināt piekļuvi 
attiecīgajām zināšanām un pieredzei.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Karima Delli

Regulas priekšlikums
26.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.c pants
Dalība

1. Jaunatnes iniciatīvas sadaļā var 
piedalīties šādas valstis:
a) dalībvalstis;
b) EBTA un EEZ valstis saskaņā ar EEZ 
līgumu;
c) kandidātvalstis un potenciālās 
kandidātvalstis atbilstīgi vispārējiem 
principiem un vispārējiem noteikumiem 
un nosacījumiem, kas izklāstīti ar 
minētajām valstīm noslēgtajos 
pamatnolīgumos par līdzdalību 
Savienības programmās.
2. Jaunatnes iniciatīvas sadaļā var 
piedalīties visas publiskās un/vai privātās 
organizācijas, dalībnieki un iestādes, un 
jo īpaši:
a) valsts, reģionālās un vietējās iestādes;
b) valsts nodarbinātības dienesti;
c) sociālie partneri;
d) jaunatnes organizācijas un citas 
nevalstiskās organizācijas visos 
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politiskajos līmeņos;
e) augstākās izglītības iestādes un 
pētniecības institūti;
f) eksperti vērtējuma un ietekmes 
novērtējuma jomā.
3. Lai īstenotu jaunatnes iniciatīvas 
sadaļu, Komisija veido sadarbību ar 
16. panta 2.a punktā minētajām 
Savienības aģentūrām. Komisija var 
veidot sadarbību arī ar 16. panta 
3. punktā minētajām starptautiskajām 
organizācijām, kā arī trešām valstīm, 
kuras nepiedalās programmā, kā noteikts 
16. panta 4. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Karima Delli

Regulas priekšlikums
IIIa nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jaunatnes iniciatīvas sadaļa

Or. en


