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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) ESF būtu jāpiedalās stratēģijā "Eiropa 
2020'', nodrošinot Eiropas Savienības 
prioritātēm lielāku atbalsta koncentrāciju. 
Konkrēti, ESF, izmantojot minimālu 
nodalītu piešķīrumu, būtu jāpalielina 
atbalsts cīņai ar sociālo atstumtību un 
nabadzību. Atkarībā no atbalstītā reģiona 
attīstības līmeņa būtu jāierobežo arī ESF 
atbalsta ieguldījumu prioritātes un 
piedāvājums.

(7) ESF būtu jāpiedalās stratēģijā "Eiropa 
2020'', nodrošinot Eiropas Savienības 
prioritātēm mērķtiecīgāku atbalstu
nodarbinātības, izglītības, sociālās 
iekļautības un nabadzības apkarošanas 
jomā un institucionālās spējas 
uzlabošanas pasākumos, un tam ir 
nepieciešams pienācīgs finansējums, kas 
ir pietiekams šo mērķu sasniegšanai. 
Konkrēti, ESF, izmantojot minimālu 
nodalītu piešķīrumu, būtu jāpalielina 
atbalsts cīņai ar sociālo atstumtību un 
nabadzību. Atkarībā no atbalstītā reģiona 
attīstības līmeņa būtu jāierobežo arī ESF 
atbalsta ieguldījumu prioritātes un 
piedāvājums. Tomēr tematiskajai 
koncentrācijai ir jābūt pietiekami 
elastīgai, lai ESF intervenci varētu 
pielāgot katras dalībvalsts un reģiona 
vajadzībām un īpatnībām. 

Or. es

Pamatojums

ESF būtu jāpiedalās stratēģijā "Eiropa 2020'', īstenojot četrus tam paredzētos tematiskos 
mērķus. Komisijas paredzētajā tematiskajā koncentrācijā būtu jāparedz zināms elastīgums, 
lai ESF intervenci varētu pielāgot katras dalībvalsts un reģiona vajadzībām, tādējādi 
nodrošinot resursu lietderīgāku izmantošanu.



PE486.225v02-00 4/20 PA\901888LV.doc

LV

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Prasmīga un efektīva ESF atbalstīto 
darbību īstenošana ir atkarīga no labas 
pārvaldības un partnerības starp visiem 
attiecīgajiem teritoriālajiem un 
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 
īpaši sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ 
dalībvalstīm nepieciešams mudināt 
sociālos partnerus un nevalstiskās 
organizācijas līdzdarboties ESF atbalsta
īstenošanā.

(9) Prasmīga un efektīva ESF atbalstīto 
darbību īstenošana ir atkarīga no labas 
pārvaldības un partnerības starp visiem 
attiecīgajiem teritoriālajiem un 
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 
īpaši vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām, sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ 
dalībvalstīm nepieciešams mudināt gan 
vietējās un reģionālās pašvaldības, gan 
sociālos partnerus un nevalstiskās 
organizācijas līdzdarboties ESF finansēto 
pasākumu izstrādē un īstenošanā.

Or. es

Pamatojums

Vietējām un reģionālajām pašvaldībām arī būtu jāpiedalās procedūrās, kas saistītas ar ESF 
intervences pasākumu izstrādi un īstenošanu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ESF veicina augstu nodarbinātības un 
darba vietu kvalitātes līmeni, atbalsta 
darbaspēka ģeogrāfisko un profesionālo 
mobilitāti, veicina darbaspēka pielāgošanos 
pārmaiņām, rosina augstu izglītības un 
apmācības līmeni, veicina dzimumu 
līdztiesību, vienlīdzīgas iespējas un 
nediskrimināciju, uzlabo sociālo iekļautību 
un apkaro nabadzību, tādējādi sekmējot 
Eiropas Savienības prioritātes attiecībā uz 
ekonomikas, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas stiprināšanu.

1. ESF sekmē augstu nodarbinātības līmeni 
un jaunu darba vietu izveidi, uzlabo 
vispārējo darba vietu kvalitāti, atbalsta 
darbaspēka ģeogrāfisko un profesionālo 
mobilitāti, veicina minētā darbaspēka 
pielāgošanos tehnoloģiju attīstībai un 
izmaiņām darba tirgū, rosina augstu 
izglītības un apmācības līmeni, garantē
dzimumu līdztiesību, vienlīdzīgas iespējas 
un nediskrimināciju, uzlabo sociālo 
iekļaušanu un apkaro nabadzību, tādējādi 
sekmējot Eiropas Savienības prioritātes 
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attiecībā uz ekonomikas, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas stiprināšanu. ESF 
visās darbībās ir jāievēro 
pamatprincips — censties mazināt ar 
nodarbinātību saistīto sociālo 
nevienlīdzību un atšķirības dalībvalstu, 
reģionālajā un vietējā līmenī.

Or. es

Pamatojums

ESF savos mērķos ir jāiekļauj kvalitatīvu darba vietu izveide un darba ņēmēju pielāgošanās 
tehnoloģiju attīstībai un izmaiņām darba tirgū. ESF ir arī jāgarantē dzimumu līdztiesība. 
Būtu skaidri jānorāda tā integrējošie aspekti un tas, ka ESF darbības pamatprincips ir ar 
nodarbinātību saistītās sociālās nevienlīdzības un atšķirību mazināšana.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF sniedz atbalstu cilvēkiem, tostarp 
nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, 
piemēram, ilgtermiņa bezdarbniekiem, 
invalīdiem, migrantiem, etniskajām 
minoritātēm, nelabvēlīgos apstākļos 
esošām kopienām un cilvēkiem, kas 
saskaras ar sociālo atstumtību. ESF 
nodrošina atbalstu uzņēmumiem, sistēmām 
un struktūrām nolūkā veicināt to 
pielāgošanos jauniem uzdevumiem un 
sekmēt labu pārvaldību un reformu 
īstenošanu jo īpaši nodarbinātības, 
izglītības un sociālās politikas jomā.

3. ESF sniedz atbalstu cilvēkiem, tostarp 
nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, 
piemēram, bezdarbniekiem, jo īpaši 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, jauniešiem, 
sievietēm, vecākiem darba ņēmējiem, 
invalīdiem, migrantiem, etniskajām 
minoritātēm, nelabvēlīgos apstākļos 
esošām kopienām un cilvēkiem, kas 
saskaras ar sociālo atstumtību. ESF 
nodrošina atbalstu uzņēmumiem, sistēmām 
un struktūrām nolūkā veicināt to 
pielāgošanos jauniem uzdevumiem un 
sekmēt labu pārvaldību un reformu 
īstenošanu jo īpaši nodarbinātības, 
izglītības un sociālās politikas jomā. 

Or. es

Pamatojums

ESF būtu jāpievērš īpaša uzmanība nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, kurās būtu 
jāiekļauj bezdarbnieki, jaunieši, sievietes un vecāki darba ņēmēji.
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Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā 
neiesaistītas jaunatnes ilgtspējīgu 
integrāciju darba tirgū;

ii) jauniešu, jo īpaši nodarbinātībā, 
izglītībā vai apmācībā neiesaistītu 
jauniešu, aktīvu, ilgtspējīgu un stabilu 
integrāciju darba tirgū; 

Or. es

Pamatojums

ESF būtu jāveicina jauniešu aktīva, ilgtspējīga un stabila integrācija darba tirgū, īpašu 
uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) vīriešu un sieviešu līdztiesību un 
profesionālās un privātās dzīves 
līdzsvarošanu;

iv) vīriešu un sieviešu faktisku līdztiesību 
un profesionālās, personīgās un ģimenes 
dzīves līdzsvarošanu; 

Or. es

Pamatojums

ESF būtu jāveicina vīriešu un sieviešu faktiska līdztiesība un profesionālās, personīgās un 
ģimenes dzīves līdzsvarošana.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) darba ņēmēju, uzņēmumu un uzņēmēju 
pielāgošanos pārmaiņām;

v) darba ņēmēju, uzņēmumu un uzņēmēju 
pielāgošanās tehnoloģiju attīstībai un 
izmaiņām darba tirgū, izmantojot aktīvus 
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un preventīvus pasākumus, jo īpaši 
reģionos, kurus ir skārusi uzņēmumu un 
nozaru pārstrukturēšana un uzņēmumu 
slēgšana vai pārvietošana;

Or. es

Pamatojums

ESF būtu jāveicina darba ņēmēju, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās tehnoloģiju attīstībai 
un izmaiņām darba tirgū. Šis pasākums ir īpaši noderīgs reģionos, kurus ir skārusi uzņēmumu 
un nozaru pārstrukturēšana un uzņēmumu slēgšana vai pārvietošana. 

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vii) darba tirgus iestāžu modernizēšanu un 
stiprināšanu, tostarp pasākumus 
starptautiskās darbaspēka mobilitātes 
uzlabošanai;

vii) darba tirgus iestāžu modernizēšanu un 
stiprināšanu, tostarp pasākumus strādājošo 
starptautiskās mobilitātes uzlabošanai, 
panākot darba tirgu pārrobežu 
integrāciju, prasmju un profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu un stiprinot 
EURES tīkla darbību;

Or. es

Pamatojums

ESF būtu jāveicina strādājošo starptautiskās mobilitātes uzlabošana, panākot darba tirgu 
pārrobežu integrāciju, prasmju un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un stiprinot EURES 
tīkla darbību.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ieguldījumi izglītībā, prasmēs un 
mūžizglītība, izmantojot:

(b) ieguldījumi izglītībā, prasmēs un
mūžizglītībā, kas ir pielāgoti attiecīgo 
grupu vajadzībām un īpatnībām, 
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izmantojot: 

Or. es

Pamatojums

ESF būtu jācenšas nodrošināt, lai ieguldījumi izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā atbilstu 
attiecīgo grupu vajadzībām un īpatnībām, tādējādi nodrošinot resursu lietderīgāku 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanu un vienlīdzīgas piekļuves 
veicināšanu kvalitatīvai pirmsskolas, 
pamatskolas un vidusskolas izglītībai;

i) priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
novēršanu un samazināšanu un 
vienlīdzīgas piekļuves veicināšanu 
kvalitatīvai pirmsskolas, pamatskolas un 
vidusskolas izglītībai;

Or. es

Pamatojums

ESF būtu jānovērš un jāsamazina priekšlaicīga mācību pārtraukšana, lai samazinātu 
jauniešu bezdarbu un palīdzētu nodrošināt visiem iedzīvotājiem minimālo vajadzīgo izglītību, 
tādējādi veicinot izglītības turpināšanu un atgriešanos izglītības sistēmā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) piekļuves uzlabošanu mūžizglītībai, 
darbaspēka prasmju un kompetenču 
celšanu un darba tirgus nozīmes 
palielināšanu izglītības un apmācības 
sistēmās;

iii) mūžizglītības pieejamības uzlabošanu, 
darbaspēka prasmju un kompetenču 
celšanu un tādu izglītības un apmācības 
sistēmu nodrošināšanu, kas atbilst darba 
tirgus vajadzībām un izmaiņām, sekmējot 
izglītību uzņēmējdarbības jomā un 
pasākumus, kas atvieglo iegūt tādu 
izglītību un profesionālās prasmes, kas 
nodrošina nodarbinātību, īpašu uzmanību 
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pievēršot jauniešu, ilgtermiņa 
bezdarbnieku un vecāku darba ņēmēju 
apmācībai, lai viņi varētu gan izbaudīt 
aktīvas vecumdienas, gan saglabāt darbu;

Or. es

Pamatojums

ESF būtu jāpalīdz nodrošināt, lai izglītības un apmācības sistēmas atbilstu darba tirgus 
prasībām, īpašu uzmanību pievēršot saiknei starp izglītības un profesionālās izglītības 
iegūšanu un nodarbinātības pieejamību, kā arī dažām nelabvēlīgā situācijā esošu iedzīvotāju 
grupu, piemēram, ilgtermiņa bezdarbnieku, jauniešu un vecāku darba ņēmēju, vajadzībām.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) aktīvu iekļaušanu; i) visnelabvēlīgākajā situācijā esošu 
grupu aktīvu iekļaušanu sabiedrībā un 
darba tirgū; 

Or. es

Pamatojums

ESF būtu jāveicina visnelabvēlīgākajā situācijā esošu grupu aktīvu iekļaušana sabiedrībā un 
darba tirgū.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu, 
piemēram, romu, integrāciju;

ii) nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu, 
piemēram, romu, pilnīgu sociālo un 
profesionālo integrāciju;

Or. es
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Pamatojums

ESF būtu jāveicina visnelabvēlīgākajā situācijā esošu grupu sociālā un profesionālā 
integrācija.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) migrējošo darba ņēmēju profesionālo 
un sociālo integrāciju;

Or. es

Pamatojums

ESF būtu jāveicina migrējošo darba ņēmēju sociālā un profesionālā integrācija.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – i punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētā ieguldījumu prioritāte ir 
piemērojama tikai to dalībvalstu teritorijā, 
kurās atrodas vismaz viens NUTS II 
līmeņa reģions, kas definēts Regulas (ES) 
Nr. [..] 82. panta 2. punkta a) apakšpunktā, 
vai dalībvalstīs, uz kurām attiecināms 
Kohēzijas fonda atbalsts;

Minētā ieguldījumu prioritāte ir 
piemērojama tikai to dalībvalstu teritorijā, 
kurās atrodas vismaz viens NUTS II 
līmeņa reģions, kas definēts Regulas (ES) 
Nr. [..] 82. panta 2. punkta a) apakšpunktā, 
vai dalībvalstīs, uz kurām attiecināms 
Kohēzijas fonda atbalsts, vai dalībvalstīs 
ar augstu bezdarba līmeni, lai noteiktu 
pasākumus, kas sekmēs darba vietu 
izveidi, uzlabojot institucionālās spējas un 
nodrošinot efektīvu valsts pārvaldi un 
valsts dienestus; 

Or. es

Pamatojums

ESF būtu jāparedz iespēja dalībvalstīm ar augstu bezdarba līmeni piešķirt resursus 
institucionālo spēju uzlabošanai un efektīvākai valsts pārvaldei, lai reformētu un uzlabotu 
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valsts dienestu noteikumus un pārvaldību un tādējādi veicinātu jaunu darba vietu izveidi.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Attīstītākiem reģioniem dalībvalstis 
koncentrē 80 % no piešķirtā ESF atbalsta 
katrai darbības programmai, kuru nav 
vairāk par četrām, no 3. panta 1. punktā 
noteiktajām ieguldījumu prioritātēm.

(a) Attīstītākiem reģioniem dalībvalstis 
atvēl 70 % no piešķirtā ESF atbalsta katrai 
darbības programmai, kuru nav vairāk par 
sešām, no 3. panta 1. punktā noteiktajām 
ieguldījumu prioritātēm.

Or. es

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredzēts nodrošināt zināmu elastīgumu attiecībā uz līdzekļu apjomu, ko var 
piešķirt katrai darbības programmai, lai tādējādi sniegtu iespēju reģioniem strādāt efektīvāk 
jomās, kuras tiem ir visvairāk nepieciešamas.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Pārejas reģioniem dalībvalstis 
koncentrē 70 % no piešķirtā ESF atbalsta 
katrai darbības programmai, kuru nav 
vairāk par četrām, no 3. panta 1. punktā 
noteiktajām ieguldījumu prioritātēm.

(b) Pārejas reģioniem dalībvalstis atvēl
60 % no piešķirtā ESF atbalsta katrai 
darbības programmai, kuru nav vairāk par 
sešām, no 3. panta 1. punktā noteiktajām 
ieguldījumu prioritātēm.

Or. es

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredzēts nodrošināt zināmu elastīgumu attiecībā uz līdzekļu apjomu, ko var 
piešķirt katrai darbības programmai, lai tādējādi sniegtu iespēju reģioniem strādāt efektīvāk 
jomās, kuras tiem ir visvairāk nepieciešamas.
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Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Mazāk attīstītiem reģioniem dalībvalstis 
koncentrē 60 % no piešķirtā ESF atbalsta 
katrai darbības programmai, kuru nav 
vairāk par četrām, no 3. panta 1. punktā 
noteiktajām ieguldījumu prioritātēm.

(c) Attīstītākiem reģioniem dalībvalstis 
atvēl 50 % no piešķirtā ESF atbalsta katrai 
darbības programmai, kuru nav vairāk par 
sešām, no 3. panta 1. punktā noteiktajām 
ieguldījumu prioritātēm.

Or. es

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredzēts nodrošināt zināmu elastīgumu attiecībā uz līdzekļu apjomu, ko var 
piešķirt katrai darbības programmai, lai tādējādi sniegtu iespēju reģioniem strādāt efektīvāk 
jomās, kuras tiem ir visvairāk nepieciešamas.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sociālo partneru un citu ieinteresēto 
personu, jo īpaši nevalstisko organizāciju, 
iesaistīšana darbības programmu 
īstenošanā, kā minēts Regulas (ES) Nr. [..] 
5. pantā, var notikt ar vispārējo 
piešķīrumu palīdzību, kas definēti
Regulas (ES) Nr. [..] 113. panta 7. punktā. 
Tādā gadījumā darbības programmā norāda 
to programmas daļu, uz kuru attiecas 
vispārējā dotācija, tostarp provizorisku 
finanšu asignējumu, kas tai piešķirts no 
katras prioritāšu ass.

1. Vietējo un reģionālo iestāžu un sociālo 
partneru un citu ieinteresēto personu, jo 
īpaši nevalstisko organizāciju, iesaistīšana 
darbības programmu īstenošanā, kā 
noteikts Regulas (ES) Nr. [..] 5. pantā, var 
notikt, izmantojot tehnisko palīdzību 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. [..] 108. un 
109. pantam un vispārējos piešķīrumus, 
kā noteikts Regulas (ES) Nr. [..] 113. panta 
7. punktā. Tādā gadījumā darbības 
programmā norāda to programmas daļu, uz 
kuru attiecas vispārējā dotācija, tostarp 
provizorisku finanšu asignējumu, kas tai 
piešķirts no katras prioritāšu ass.

Or. es
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Pamatojums

ESF ir jāveicina vietējo un reģionālo pašvaldību, sociālo partneru un citu ieinteresēto 
personu, jo īpaši nevalstisko organizāciju, līdzdalība darbības programmu īstenošanā, 
izmantojot vispārējos piešķīrumus un tehnisko palīdzību.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai veicinātu sociālo partneru pienācīgu 
līdzdalību ESF atbalstītās darbībās,
darbības programmas vadošā iestāde 
reģionā, kas definets Regulas (ES) Nr. [..] 
82. panta 2. punkta a) apakšpunktā, vai 
dalībvalstīs, uz kurām attiecinams 
Kohēzijas fonda atbalsts, nodrošina 
atbilstošu ESF resursu piešķiršanu spēju 
veidošanas pasākumiem — mācību, 
sadarbības tīklu veidošanas pasākumiem 
un sociālā dialoga stiprināšanai, un 
darbībām, kuras kopā veic sociālie partneri.

2. Lai veicinātu sociālo partneru pienācīgu 
līdzdalību ESF atbalstīto programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [..] 5. pantu, darbības programmas 
vadošā iestāde nodrošina atbilstošu ESF 
resursu piešķiršanu spēju veidošanas 
pasākumiem — mācību, sadarbības tīklu 
veidošanas pasākumiem un sociālā dialoga 
stiprināšanai, un darbībām, kuras kopā veic 
sociālie partneri.

Or. es

Pamatojums

Atbalstu, kas paredzēts sociālo partneru līdzdalībai ESF atbalstītos pasākumos, nedrīkst 
piešķirt tikai nabadzīgākajiem reģioniem vai tiem, kuri ir tiesīgi saņemt Kohēzijas fonda 
līdzekļus, tam ir jābūt pieejamam visām ES dalībvalstīm un reģioniem. 

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai veicinātu nevalstisko organizāciju 
pienācīgu līdzdalību un piekļuvi ESF 
atbalstītām darbībām, jo īpaši sociālās 
iekļautības, dzimumu līdztiesības un 
vienlīdzīgu iespēju jomā, darbības 
programmas vadošā iestāde reģionā, kas 

3. Lai veicinātu nevalstisko organizāciju
pienācīgu līdzdalību ESF atbalstīto 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā un pieeju šīm 
programmām saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [..] 5. pantu, jo īpaši sociālās 
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definēts Regulas (ES) Nr. [..] 82. panta 
2. punkta a) apakšpunktā, vai dalībvalstīs, 
uz kurām attiecināms Kohēzijas fonda 
atbalsts, nodrošina atbilstoša ESF resursu 
piešķiršanu nevalstiskām organizācijām 
spēju veidošanas pasākumiem.

iekļautības, dzimumu līdztiesības un 
vienlīdzīgu iespēju jomā, darbības
programmas vadošā iestāde nodrošina 
atbilstošu ESF resursu piešķiršanu 
nevalstiskām organizācijām spēju 
veidošanas pasākumiem.

Or. es

Pamatojums

Atbalstu, kas paredzēts nevalstisko organizāciju līdzdalībai ESF atbalstītos pasākumos, 
nedrīkst piešķirt tikai nabadzīgākajiem reģioniem vai tiem, kuri ir tiesīgi saņemt Kohēzijas 
fonda līdzekļus, tam ir jābūt pieejamam visām ES dalībvalstīm un reģioniem. 

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai veicinātu mazāku pašvaldību, jo 
īpaši mazapdzīvotos un lauku apvidos, 
pienācīgu līdzdalību ESF atbalstīto 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [..] 5. pantu, darbības 
programmas vadošās iestādes līdzīgā 
kārtā nodrošina atbilstošu ESF resursu 
piešķiršanu mazākām pašvaldībām spēju 
veidošanas pasākumiem.

Or. es

Pamatojums

ESF būtu jānodrošina mazāku pašvaldību, jo īpaši mazapdzīvotos un lauku apvidos, 
līdzdalība ESF atbalstīto programmu sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā. 
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija veicina vīriešu un 
sieviešu līdztiesību, izmantojot vienādu
pieeju, kas minēta Regulas (ES) Nr. [..] 
7. pantā, un īpaši pielāgotas darbības, kas 
minētas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta 
iv) daļā, jo īpaši ar mērķi palielināt 
sieviešu ilgtspējīgu līdzdalību un 
sasniegumus nodarbinātībā, kā arī darba 
tirgū samazināt segregāciju pēc dzimuma, 
apkarot dzimumu stereotipus izglītībā un 
apmācībā un sekmēt profesionālās un 
personīgās dzīves līdzsvarošanu vīriešiem 
un sievietēm.

Dalībvalstis un Komisija veicina vīriešu un 
sieviešu līdztiesību, izmantojot integrēto
pieeju, kas minēta Regulas (ES) Nr. [..] 
7. pantā, un īpaši pielāgotas darbības, kas 
minētas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta 
iv) punktā, jo īpaši ar mērķi palielināt 
sieviešu īstenu un stabilu līdzdalību un 
sasniegumus darba tirgū, jo īpaši pēc 
bērna kopšanas un apgādājamu personu 
aprūpēšanas, kā arī darba tirgū samazināt 
segregāciju pēc dzimuma un darba 
samaksas diferencēšanu pēc dzimuma, 
apkarot dzimumu stereotipus izglītībā un 
apmācībā un nodrošināt profesionālās 
dzīves, privātās un ģimenes dzīves 
līdzsvarošanu vīriešiem un sievietēm, 
īpašu uzmanību pievēršot apgādājamu 
personu aprūpētāju vajadzībām un bērnu 
aprūpes centru izveidei darba vietā. 

Or. es

Pamatojums

ESF būtu jāveicina sieviešu īstena un stabila līdzdalība darba tirgū, ieviešot pasākumus, kas 
sekmē viņu integrāciju darba tirgū, jo īpaši pēc bērna kopšanas un apgādājumu personu 
aprūpēšanas, un jānodrošina profesionālās dzīves, privātās un ģimenes dzīves līdzsvarošana. 
Īpaša uzmanība ir jāpievērš darba samaksas atšķirību samazināšanai starp vīriešiem un
sievietēm.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija veicina 
vienlīdzīgas iespējas visiem, tostarp to 
piejamību invalīdiem, optimizējot 

Dalībvalstis un Komisija veicina 
diskriminācijas apkarošanu, 
daudzveidības atzīšanu un vienlīdzīgas 



PE486.225v02-00 16/20 PA\901888LV.doc

LV

nediskriminācijas principu, kas minēts 
Regulas (ES) Nr. [..] 7. pantā, un 
izmantojot īpašas darbības 3. pantā un jo 
īpaši 3. panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) 
daļā noteikto ieguldījumu prioritāšu 
ietvaros. Minētās darbības ir paredzētas 
cilvēkiem, kurus apdraud diskriminācijas 
risks, un invalīdiem, lai palielinātu viņu 
līdzdalību darba tirgū, uzlabotu sociālo 
iekļautību, samazinātu nevienlīdzību 
attiecībā uz sekmēm izglītībā un veselības 
stāvokli, kā arī lai veicinātu pāreju no 
institucionālās aprūpes uz aprūpi vietējās 
kopienas līmenī.

iespējas visiem, tostarp to pieejamību 
invalīdiem, optimizējot nediskriminācijas 
principu, kas minēts Regulas (ES) 
Nr. [..] 7. pantā, un izmantojot īpašas 
darbības 3. pantā un jo īpaši 3. panta 
1. punkta c) apakšpunkta iii) punktā
noteikto ieguldījumu prioritāšu ietvaros. 
Minētās darbības ir paredzētas cilvēkiem, 
kuri cieš no diskriminācijas, jo īpaši 
vairākiemeslu diskriminācijas, cilvēkiem, 
kurus apdraud diskriminācijas risks, un 
invalīdiem, lai palielinātu viņu līdzdalību 
darba tirgū, uzlabotu sociālo iekļautību, 
samazinātu nevienlīdzību attiecībā uz 
sekmēm izglītībā un veselības stāvokli, kā 
arī lai veicinātu pāreju no institucionālās 
aprūpes uz aprūpi vietējās kopienas līmenī.

Or. es

Pamatojums

ESF ir jānodrošina pasākumi, kas ne tikai veicina vienlīdzīgas iespējas, bet arī 
diskriminācijas apkarošanu un daudzveidības atzīšanu. Īpaša uzmanība ir jāpievērš cilvēku 
grupām, kas cieš no vairākiemeslu diskriminācijas. 

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstoši savām vajadzībām dalībvalstis 
darbības programmās nosaka sociālās 
inovācijas tēmas.

2. Atbilstoši savām vajadzībām un īpašām 
reģiona vajadzībām dalībvalstis darbības 
programmās nosaka sociālās inovācijas 
tēmas, sadarbojoties ar vietējām un 
reģionālām pašvaldībām un iesaistot visas 
ieinteresētās personas.

Or. es

Pamatojums

Sociālās inovācijas tēmu noteikšanā ir jāiesaistās vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kā 
arī pārējām ieinteresētajām personām. 
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija veicina spēju veidošanu 
sociālajai inovācijai, jo īpaši atbalstot 
savstarpējas mācības, veidojot sadarbības 
tīklus un izplatot labu praksi un metodiku.

3. Komisija veicina spēju veidošanu 
sociālajai inovācijai, jo īpaši atbalstot 
savstarpējas mācības, veidojot sadarbības 
tīklus un izplatot labu praksi un metodiku. 
Tā arī nodrošina ESF sociālās inovācijas 
pasākumu saskanību un papildināmību ar 
ES Sociālo pārmaiņu un inovācijas 
programmas pasākumiem.  

Or. es

Pamatojums

Lai veicinātu spēju veidošanu sociālās inovācijas jomā un resursu lietderīgu izmantošanu, 
ESF veicinātajiem pasākumiem ir jābūt saskaņotiem un papildināmiem ar ES Sociālo 
pārmaiņu un inovācijas programmā pieņemtajiem pasākumiem.  

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var izvēlēties starptautiskās
sadarbības tēmas no Komisijas ierosinātā 
un ESF komitejas apstiprinātā saraksta.

2. Dalībvalstis var izvēlēties 
transnacionālās sadarbības tēmas no 
saraksta, kas iekļauts šīs regulas 
II pielikumā, neizslēdzot citas tēmas, 
kuras var uzskatīt par noderīgām.

Or. es

Pamatojums

Būtu jāpanāk pēc iespējas labāka vienošanās par pārnacionālās sadarbības tēmu sarakstu un 
pēc iespējas lielāka saskanība starp izvēlētajām transnacionālajām tēmām un dažādu 
darbības programmu tematiskajiem mērķiem. 
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai pēc iespējas palielinātu ESF 
atbalsta efektivitāti, vajadzības gadījumā 
darbības programmās atbilstīgi Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 174. un 
349. pantam ņem vērā vismazāk attīstītos 
reģionus un apvidus, piemēram, attālākos 
reģionus, galējos ziemeļu reģionus, salas, 
kalnu un pārrobežu reģionus, kā arī 
trūcīgus pilsētu rajonus, saimnieciska 
pagrimuma skartus lauku apvidus un 
apvidus, kurus īpaši smagi skar 
uzņēmumu pārvietošana. 

Or. es

Pamatojums

ESF būtu jāpievērš īpaša uzmanība vismazāk attīstītajiem reģioniem saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 174. un 349. pantu. 

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildus ERAF intervencei, kas minēta 
Regulas (ES) Nr. [ERAF] 7. pantā, ESF 
var sniegt atbalstu ilgtspējīgai pilsētvides 
attīstībai, kas izmanto stratēģijas, kurās 
noteiktas integrētas darbības tādu 
ekonomikas, vides un sociālo jautājumu 
risināšanai, kas skar partnerības līgumos 
minēto pilsētvidi.

2. Papildus ERAF intervenci, kas minēta 
Regulas (ES) Nr. [ERAF] 7. pantā, ESF 
var sniegt atbalstu ilgtspējīgai lauku 
apvidu un pilsētvides attīstībai vietējā 
līmenī, izmantojot stratēģijas, kurās 
noteiktas integrētas darbības tādu 
ekonomikas, vides un sociālo jautājumu 
risināšanai, kas skar partnerattiecību 
līgumos minēto pilsētvidi.

Or. es
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Pamatojums

Piešķirot atbalstu konkrētiem apvidus tipiem, nedrīkst aizmirst par lauku un mazapdzīvotiem 
apvidiem. Turklāt vietējai attīstībai būtu jāparedz minimālais atbalsts 5 % apjomā, kā to 
paredz ERAF regulas 7. pants. 

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vismaz 5 % no ESF finansējuma 
valsts līmenī piešķir integrētām darbībām 
ilgtspējīgai vietējai attīstībai, kas deleģētas 
pašvaldībām pārvaldībai ar Regulas (EK) 
Nr. […]/2012 [KNR] 99. pantā minēto 
integrēto teritoriālo ieguldījumu 
palīdzību.

Or. es

Pamatojums

Piešķirot atbalstu konkrētiem apvidus tipiem, nedrīkst aizmirst par lauku apvidiem. Vietējai 
attīstībai būtu jāparedz minimālais atbalsts 5 % apjomā, kā to paredz ERAF regulas 7. pants. 

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbilstoši Regulas (ES) Nr. [..] 32. panta 
noteikumiem ESF var atbalstīt darbības un 
politikas virzienus, kas ietilpst fonda 
darbības jomā, izmantojot finanšu 
instrumentus, piemēram, riska sadales 
shēmas, pašu kapitālu un parādu, garantiju 
fondus, līdzdalības fondus un aizdevuma 
fondus.

1. Atbilstoši Regulas (ES) Nr. [..] 32. panta 
noteikumiem ESF var atbalstīt darbības un 
politikas virzienus, kas ietilpst fonda 
darbības jomā, izmantojot finanšu 
instrumentus, piemēram, riska sadales 
shēmas, pašu kapitālu un parādu, garantiju 
fondus, līdzdalības fondus, aizdevuma 
fondus un mikrokredītus.

Or. es
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Pamatojums

Ir jāparedz iespēja atbalstīt pasākumus un politikas nostādnes, izmantojot mikrokredītus.  


