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ĪSS PAMATOJUMS

Leģislatīvās paketes 2014.–2020. gadam ietvaros Eiropas Komisija ierosināja priekšlikumu 
regulai, ar ko izveido jaunu Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmu (turpmāk tekstā — „Programma”).

Regula, ar ko izveido jauno Programmu, tika ietverta izdevumu paketē Jaunās daudzgadu 
finanšu shēmas 2014.–2020. gadam 1. daļas ietvaros (Gudra un integrējoša izaugsme).

Programmai ir jāpiedalās stratēģijas „Eiropa 2020” ieviešanā un tās mērķu realizācijā gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes jomā, izmantojot plašu pasākumu klāstu, piemēram, 
analītisko darbību, pasākumus savstarpējās mācīšanās jomā, atbalsta sniegšanu galvenajām 
par Programmas mērķu īstenošanu atbildīgajām struktūrām, darbinieku mobilitātes 
veicināšanu Eiropas Savienībā un atbalstu mikrouzņēmumiem, kuru mērķis ir veicināt augstu 
nodarbinātības līmeni, atbilstošas sociālās apdrošināšanas garantēšanu, cīņu ar sociālo 
atstumtību un nabadzību, kā arī darba apstākļu uzlabošanu.
Eiropas Komisija ierosina apvienot trīs jau pastāvošus instrumentus — programmu 
PROGRESS, programmu EURES, kā arī nodarbinātības un integrācijas progresa 
mikrofinansēšanas instrumentu ― vienā Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmā.

2006. gadā izveidotās Kopienas nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas 
PROGRESS mērķis ir atbalstīt nodarbinātības politiku Eiropas Savienībā, uzraugot politiku, 
savstarpēji mācoties, izstrādājot statistikas instrumentus un metodes, atbalstot galvenās 
struktūras, veidojot tīklu un popularizējot zināšanas. Galvenie ieguvēji no šiem instrumentiem 
ir vietējās un reģionālās varas, sociālie partneri un nevalstiskās organizācijas.
Eiropas nodarbinātības dienestu tīkls EURES tika izveidots 2002. gadā. Tīkla mērķis ir 
veicināt ES darbinieku ģeogrāfisko mobilitāti. EURES atbalsta pārrobežu partnerību izveidi, 
kas ir arī saziņas platforma starp publiskajiem dienestiem un sociālajiem partneriem, kā arī ir 
konsultatīva struktūrvienība darbinieku tiesību un pienākumu jomā.
2010. gadā izveidotais nodarbinātības un integrācijas mikrofinansēšanas instruments 
PROGRESS atvieglo piekļuvi mikrokredītiem personām, kuras attiecībā uz piekļuvi 
tradicionālajam kredītu tirgum atrodas sliktākā situācijā (bezdarbniekiem, kurus apdraud 
sociālā atstumtība), personām, kas vēlas uzsākt vai pilnveidot patstāvīgu saimniecisko 
darbību. Mikrofinansēšanas instruments nesniedz uzņēmējiem tiešu piekļuvi finanšu 
līdzekļiem, bet gan atvieglo mikrofinanšu institūcijām ES valstīs izsniegt aizdevumus 
uzņēmējiem, kuri vēlas uzsākt savu saimniecisko darbību vai atbalstīt jau izveidotu 
saimniecisko darbību.
Regulai, ar ko izveido jauno Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmu, būtu jāstājas spēkā dienā, kad beidzas pastāvošās programmas, jeb 2014. gada 
1. janvārī, un jābūt īstenotai līdz 2020. gada 31. decembrim.

Eiropas Komisijas ierosinātās Programmas īstenošanai paredzētās finanšu apropriācijas 
laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim būs EUR 958,19 
miljoni.
Referents piekrīt tam, ka Eiropas Komisija nekādā veidā neuzrāda pievienoto vērību, kas 
izriet no fakta, ka tiek apvienotas trīs līdz šim funkcionējušas programmas.
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Turklāt Komisija nav noteikusi demarkācijas līniju un nav arī garantējusi paredzēto pasākumu 
efektīvu koordināciju jaunās Programmas ietvaros ar ierosinātajām atbalsta sfērām kohēzijas 
politikas fondos (ESF, ERAF), atsevišķās sfērās novedot pie to pārklāšanās. Tādējādi jaunās 
Programmas atbalsts, kas attiecas uz sociālo eksperimentu izstrādi un īstenošanu PROGRESS
sadaļā, pārklājas ar sociālo inovāciju atbalstu, kurš paredzēts ESF regulas ierosinājumu 
ietvaros. Turklāt sociālo uzņēmumu atbalsts ir ierosināts arī regulā, ar ko groza ERAF 
darbību. Līdz ar iepriekš minēto ir nepieciešams noteikt saprotamus jaunā instrumenta 
integrēšanas principus ar sabalansētiem darbības risinājumiem saskaņotas politikas ietvaros.

Paredzot 17 % no ROGRESS sadaļas sociālo eksperimentu veicināšanai, Komisija neprecizē 
un nenosaka īpašus sociālo inovāciju un eksperimentu mērķus. Referents secina, ka Komisijas 
noteiktie fiksētie procentu griesti ir jāpadara elastīgāki par labu sabiedriskajiem 
eksperimentiem, kā arī uzsver, ka sociālās inovācijas mērķi nevar aizstāt valstu sociālās 
sistēmas, bet var tām vienīgi palīdzēt. Katram citam virzienam būtu nepieciešamas plašas 
iepriekšējas politiskās debates.

Pašreizējā ekonomikas darbības kontekstā mikrokredīti pieder pie visapjomīgākajiem no trim 
instrumentiem. Mazie uzņēmumi un mikrouzņēmumi veido gandrīz 99 % no 
jaunizveidotajiem uzņēmumiem Eiropā, bet vienu trešdaļu no tiem ir izveidojuši 
bezdarbnieki. Tādēļ arī, procentuāli palielinot mikrokredītu daļu jaunās Programmas budžetā, 
jāuzsver to būtiskā loma cīņā ar atstumtību.
Referents iebilst pret administratīvo izdevumu palielināšanu ekonomikas krīzes un dalībvalstu 
smago budžeta pasākumu laikā (5.3. pants), kā arī pret 5 % budžeta rezervi, kuras sadalījumu 
Komisija nav skaidri definējusi.

Ņemot vērā reģionu un pilsētu lomu jaunās Programmas ieviešanā, ir nepieciešams uzsvērt arī 
struktūru iesaistīšanos visos Programmas ieviešanas operatīvajos posmos.

Par prioritāti ir arī uzskatāma pasākumu novirzīšana EURES ietvaros jaunu cilvēku 
vajadzībām, no kuriem vairāk kā 20 % paliek bez darba. Referents ar nožēlu konstatē, ka nav 
precīza EURES programmas efektivitātes novērtējuma un nav arī datu par to personu skaitu, 
kas ir atradušas darbu, pateicoties šai programmai.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Atvērtajai koordinācijas metodei kā 
instrumentam ar jau pārbaudītu operatīvo 
elastīgumu un efektivitāti sociālās 
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politikas jomās jābūt visaptveroši 
izmantotai atsevišķu dalībvalstu interešu 
sfērās; tādēļ arī Programmas efektivitātes 
un kvalitātes uzlabošanas nolūkos ir 
ierosināts pastiprināt tā pielietojumu.

Or. pl

Grozījums Nr. 2

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 valstu nodarbinātības dienestiem 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. Jāuzsver, ka Komisija 
nevar pildīt nodarbinātības dienesta 
funkcijas.

Or. pl
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Grozījums Nr. 3

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, vienkāršojot arī
mikrofinansēšanas administratīvo 
apkalpošanu un topošajiem uzņēmējiem 
sniedzot piekļuvi atbilstošām 
informatīvajām apmācībām, 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.

Or. pl

Grozījums Nr. 4

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 nodarbinātības 
līmeņa veicināšanu, atbilstīgas sociālās 
aizsardzības nodrošināšanu un ar cīņu pret 
sociālo atstumtību. Lai vienkāršotu 
pārvaldes, Programmas ieviešanas 
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pasākumu un reālās pievienotās vērības 
radīšanas sistēmu, ir nepieciešams to 
skaidri integrēt ar papildinošiem, jau 
funkcionējošiem risinājumiem kohēzijas 
politikas ietvaros (EFS, ERAF).

Or. pl

Grozījums Nr. 5

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 
savu kompetenču robežās un saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā un 
ņemot vērā dalībvalstu institucionālo 
struktūru, paredz vienīgi tos pasākumus, 
kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

Or. pl

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Efektīva Programmas mērķu 
realizācija var notikt, pateicoties 
maksimālai reģionu un pilsētu iesaistei 
visos operatīvajos, realizācijas un 
ieviešanas posmos. Reģionālajām 
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struktūrām jābūt iesaistītām jau 
plānošanas fāzē, kā arī finanšu līdzekļu 
sadalē. Reģioniem šobrīd kļūstot par 
vienu no svarīgākajiem dalībniekiem arī 
sociālās politikas jomā, tie var iesaistīties 
jaunu sociālo inovāciju izstrādē.

Or. pl

Grozījums Nr. 7

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, bet ne peļņas nodrošināšana 
īpašniekiem un partneriem. Nav 
pieļaujama jebkāda sociālā uzņēmuma 
peļņas sadale starp tā dalībniekiem. Tas 
darbojas tirgū, ražojot preces, sniedzot 
vispārējas nozīmes pakalpojumus, kā arī
sniedzot pakalpojumus saimnieciskā un 
inovatīvā veidā, ņemot vērā ― atkarībā no 
savas saimnieciskās darbības rakstura ― 
reģiona specifiku, kā arī izmantojot 
vietējos resursus un peļņu galvenokārt 
sociālo mērķu sasniegšanai. To pārvalda 
atbildīgi un pārredzami, it sevišķi, iesaistot 
darbiniekus, klientus un ieinteresētās 
personas, kuras skar uzņēmuma 
saimnieciskā darbība;

Or. pl
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Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) „Mikrofinansēšana un sociālā 
uzņēmējdarbība”, kas atvieglo piekļuvi 
finansējumam sociālajiem uzņēmumiem un 
topošajiem uzņēmējiem, jo īpaši tiem, kuri 
atrodas vistālāk no darba tirgus, 
bezdarbniekiem, sociāli atstumtām 
personām, mikrouzņēmējiem, kas vēlas 
pilnveidot savu saimniecisko darbību.

Or. pl

Grozījums Nr. 9

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, godīgus, 
augstas kvalitātes un visiem pieejamus 
Savienības darba tirgus;

Or. pl

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) novirzīt Programmas ietvaros veiktos 
pasākumus krīzes skartajiem jauniešiem, 
un personām, kas ilgstoši meklē darbu.
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Or. pl

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – pirmā 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 
dalībvalstīm iesaka paredzēt:

– nodarbinātības politikai — 18 %,
– sociālajai aizsardzībai un integrācijai —
24 %,
– darba apstākļiem — 8 %.
No PROGRESS sadaļas un atsevišķām tās 
nodaļām paredz ne vairāk kā 15 % 
eksperimentu veicināšanai sociālajā jomā 
kā metodei, ar kuras palīdzību pārbauda un 
novērtē inovatīvus risinājumus ar nolūku 
tos piemērot plašāk;

Or. pl

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 20 % mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļai.

(c) 25 % mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļai.

Or. pl
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atlikušos 5 % ik gadus sadala starp 
sadaļām atbilstīgi politiskajām 
prioritātēm.

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija var izmantot ne vairāk kā 
1,5 % no 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.

Or. pl

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) novērtējumi un ietekmes novērtējumi; (c) novērtējumi un jo īpaši ietekmes 
novērtējumi kvantitātes, kā arī kvalitātes 
ziņā;

Or. pl
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Pasākumi darbinieku 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.

Or. pl

Grozījums Nr. 17

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 finanšu darbībām 
saistībā ar Eiropas Sociālo fondu (ESF) un
tādās jomās kā sociālais dialogs, 
tiesiskums un pamattiesības, izglītība, 
profesionālā apmācība un jaunatnes 
politika, pētniecība un inovācija, 
uzņēmējdarbība, veselība, paplašināšanās 
un ārējās attiecības, kā arī vispārējā 
ekonomiskā politika. 

1. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
nodrošina to, ka saskaņā ar programmu 
īstenotās darbības atbilst citām Eiropas 
Savienības darbībām un tās papildina, jo 
īpaši tas attiecas uz finanšu darbībām 
kohēzijas politikas fondu ietvaros, jo īpaši
saistībā ar Eiropas Sociālo fondu (ESF) un 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF).

Or. pl
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Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņotība un sabalansētība ir 
nodrošināta, arī pateicoties pārliecinošai 
vietējo un reģionālo varu iesaistīšanai 
programmas ieviešanā.

Or. pl

Grozījums Nr. 19

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

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 un reģionālajām
organizācijām, lai palielinātu to kapacitāti 
Savienības nodarbinātības un sociālās 
politikas un darba apstākļu tiesību aktu 
īstenošanas izstrādei, veicināšanai un 
atbalstam.

Or. pl

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Palielināt mikrofinansējuma pieejamību 
un saņemšanas iespējas:

1. Līdz minimumam samazināt 
administratīvos šķēršļus un 
apgrūtinājumus, lai palielinātu
mikrofinansējuma pieejamību un 
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saņemšanas iespējas:

Or. pl

Grozījums Nr. 21

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, kas rodas, 
piešķirot kredītus ar augstiem procentiem 
un nosacījumiem, kuri uzņēmējus noved 
pie maksātnespējas.

Or. pl


