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GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju 
ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija, reaģējot uz sociālajām 
problēmām Eiropā, 2017. gada 17. 
novembrī kopīgi izsludināja Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru. Divdesmit pīlāra 
pamatprincipi ir strukturēti trijās 
kategorijās: vienādas iespējas un darba 
tirgus pieejamība, taisnīgi darba 
nosacījumi, sociālā aizsardzība un sociālā 
iekļaušana. Darbībās, kādas paredzēts veikt 
Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) 
ietvaros, būtu jāvadās pēc divdesmit 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
pamatprincipiem. Lai sekmētu Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra īstenošanu, ESF+ 
būtu jāatbalsta ieguldījums cilvēkos un 
sistēmās tādās politikas jomās kā 
nodarbinātība, izglītība un sociālā 
iekļaušana, tādējādi sekmējot ekonomisko, 
teritoriālo un sociālo kohēziju saskaņā ar 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 174. pantu.

(1) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija, reaģējot uz sociālajām 
problēmām Eiropā un uz sabiedrības 
aicinājumiem konsolidēt Savienības 
sociālo dimensiju, 2017. gada 17. 
novembrī kopīgi izsludināja Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru. Divdesmit pīlāra 
pamatprincipi ir strukturēti trijās 
kategorijās: vienādas iespējas un darba 
tirgus pieejamība, taisnīgi darba 
nosacījumi, sociālā aizsardzība un sociālā 
iekļaušana. Darbībās, kādas paredzēts veikt 
Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) 
ietvaros, būtu jāvadās pēc divdesmit 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
pamatprincipiem, kuriem būtu jāatspoguļo 
tiesības un principi, kas ietverti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Lai 
sekmētu Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
īstenošanu, ESF+ būtu jāatbalsta 
ieguldījums cilvēkos un sistēmās tādās 
politikas jomās kā nodarbinātība, izglītība 
un sociālā iekļaušana, tādējādi sekmējot 
ekonomisko, teritoriālo un sociālo kohēziju 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 174. un 175. pantu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Savienības līmenī Eiropas (2) Savienības līmenī Eiropas 
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ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir sistēma, kurā nosaka dalībvalstu 
reformu prioritātes un uzrauga to 
īstenošanu. Atbalstot minētās reformu 
prioritātes, dalībvalstis izstrādā savu 
nacionālo daudzgadu ieguldījumu 
stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 
jāiesniedz kopā ar ikgadējām valstu 
reformu programmām, kas tādējādi dotu 
iespēju iezīmēt un koordinēt prioritāros 
investīciju projektus, kuri atbalstāmi ar 
valsts un/vai Savienības finansējumu. 
Turklāt tām būtu jāpalīdz Savienības 
finansējumu izmantot saskaņoti, lai 
maksimāli palielinātu pievienoto vērtību 
finansiālajam atbalstam galvenokārt no 
Savienības programmām, ko attiecīgā 
gadījumā atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas 
Sociālais fonds Plus, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds, Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 
Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcija 
un InvestEU.

ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir sistēma, kurā nosaka dalībvalstu 
reformu prioritātes un uzrauga to 
īstenošanu. Atbalstot minētās reformu 
prioritātes, dalībvalstis izstrādā savu 
nacionālo daudzgadu ieguldījumu 
stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 
jāizstrādā dalībvalstu, reģionālo un vietējo 
iestāžu partnerībā, tajās būtu jāietver 
dzimumu perspektīva un tās būtu 
jāiesniedz kopā ar ikgadējām valstu 
reformu programmām, kas tādējādi dotu 
iespēju iezīmēt un koordinēt prioritāros 
investīciju projektus, kuri atbalstāmi ar 
valsts un/vai Savienības finansējumu. 
Turklāt tām būtu jāpalīdz Savienības 
finansējumu izmantot saskaņoti, lai 
maksimāli palielinātu pievienoto sociālo
vērtību finansiālajam atbalstam 
galvenokārt no Savienības programmām, 
ko attiecīgā gadījumā atbalsta Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds, Kohēzijas 
fonds, Eiropas Sociālais fonds Plus, 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, 
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai, Eiropas Investīciju stabilizācijas 
funkcija un InvestEU.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Padome […] pieņēma pārskatītas 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes, kas attiecīgo tekstu 
saskaņo ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principiem, lai tādējādi uzlabotu Eiropas 
konkurētspēju un veidotu to par labāku 
vietu investīciju veikšanai, darbvietu 
izveidei un sociālās kohēzijas stiprināšanai. 
Lai nodrošinātu pilnīgu ESF+ pielāgošanu 
minētajās pamatnostādnes izklāstītajiem 
mērķiem, jo īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, izglītību, apmācību un cīņu 
ar sociālo atstumtību, nabadzību un 

(3) Padome […] pieņēma pārskatītas 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes, kas attiecīgo tekstu 
saskaņo ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principiem, lai tādējādi uzlabotu Eiropas 
konkurētspēju un veidotu to par labāku 
vietu investīciju veikšanai, darbvietu 
izveidei un sociālās kohēzijas stiprināšanai. 
Lai nodrošinātu pilnīgu ESF+ pielāgošanu 
minētajās pamatnostādnes izklāstītajiem 
mērķiem, jo īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, izglītību, apmācību un cīņu 
ar sociālo atstumtību, nabadzību un 
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diskrimināciju, ESF+ būtu jāsniedz atbalsts 
dalībvalstīm, ņemot vērā attiecīgās 
integrētās pamatnostādnes un konkrētos 
attiecīgajai valstij paredzētos ieteikumus, 
kas pieņemti saskaņā ar LESD 121. panta 
2. punktu un 148. panta 4. punktu, kā arī 
attiecīgā gadījumā valsts līmenī – valstu 
reformu programmas, kas pamatojas uz 
valstu stratēģijām. Turklāt ESF+ būtu 
jāveicina Savienības galveno iniciatīvu un 
darbību īstenošanas attiecīgie aspekti, jo 
īpaši “Jaunu prasmju programma Eiropai”
un Eiropas izglītības telpa, attiecīgie 
Padomes ieteikumi un citas iniciatīvas, 
piemēram, “Garantija jauniešiem”, 
“Prasmju pilnveides ceļi” un ilgstošo 
bezdarbnieku integrēšana.

diskrimināciju, ESF+ būtu jāsniedz atbalsts 
dalībvalstīm, ņemot vērā attiecīgās 
integrētās pamatnostādnes un konkrētos 
attiecīgajai valstij paredzētos ieteikumus, 
kas pieņemti saskaņā ar LESD 121. panta 
2. punktu un 148. panta 4. punktu, kā arī 
attiecīgā gadījumā valsts līmenī – valstu 
reformu programmas, kas pamatojas uz 
valstu stratēģijām. Turklāt ESF+ būtu 
jāveicina Savienības galveno iniciatīvu un 
darbību īstenošanas attiecīgie aspekti, jo 
īpaši “Jaunu prasmju programma Eiropai”,
Eiropas izglītības telpa un rīcības plāns 
trešo valstu valstspiederīgo integrēšanai, 
attiecīgie Padomes ieteikumi un citas 
iniciatīvas, piemēram, “Garantija 
jauniešiem”, “Prasmju pilnveides ceļi” un 
ilgstošo bezdarbnieku integrēšana.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) ES kohēzijas politikas pievienoto 
vērtību galvenokārt rada konkrētai vietai 
paredzēta teritoriālās dimensijas pieeja, 
daudzlīmeņu pārvaldība, daudzgadu 
plānošana, vienoti un izmērāmi mērķi, 
integrētas attīstības pieeja un 
konverģence ar Eiropas standartiem 
administratīvo spēju jomā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Padome 2017. gada 20. jūnijā 
apstiprināja “Eiropas Savienības atbildes 
reakciju uz ANO Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam” — ilgtspējīgai 
Eiropas nākotnei. Padome uzsvēra, cik 

(4) Padome 2017. gada 20. jūnijā 
apstiprināja “Eiropas Savienības atbildes 
reakciju uz ANO Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam” — ilgtspējīgai 
Eiropas nākotnei. Padome uzsvēra, cik 
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svarīgi ir līdzsvaroti un integrēti panākt 
ilgtspējīgu attīstību trīs (ekonomiskajā, 
sociālajā un vides) dimensijās. Ilgtspējīgu 
attīstību ir svarīgi integrēt visās Savienības 
iekšējās un ārējās politikas jomās, un ir 
būtiski, ka Savienībai ir vērienīga politika 
pasaules mēroga problēmu risināšanai. 
Padome pauda gandarījumu par Komisijas 
2016. gada 22. novembra paziņojumu 
“Turpmākie pasākumi ilgtspējīgai Eiropas 
nākotnei”, kas bija pirmais solis, lai 
ilgtspējīgas attīstības mērķus un ilgtspējīgu 
attīstību kā būtisku pamatprincipu iekļautu 
visos Savienības politikas virzienos, tostarp 
izmantojot savus finansēšanas 
instrumentus.

svarīgi ir līdzsvaroti un integrēti panākt 
ilgtspējīgu attīstību trīs (ekonomiskajā, 
sociālajā un vides) dimensijās. Ilgtspējīgu 
attīstību ir svarīgi integrēt visās Savienības 
iekšējās un ārējās politikas jomās, un ir 
būtiski, ka Savienībai ir vērienīga politika 
pasaules mēroga problēmu risināšanai. 
Padome pauda gandarījumu par Komisijas 
2016. gada 22. novembra paziņojumu 
“Turpmākie pasākumi ilgtspējīgai Eiropas 
nākotnei”, kas bija pirmais solis, lai 
ilgtspējīgas attīstības mērķus un ilgtspējīgu 
attīstību kā būtisku pamatprincipu iekļautu 
visos Savienības politikas virzienos, tostarp 
izmantojot savus finansēšanas 
instrumentus. ESF+ palīdz īstenot 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, t. i., uz pusi 
samazināt nabadzību un izskaust galējas 
nabadzības izpausmes, sekmēt kvalitatīvu 
un iekļaujošu izglītību, dzimumu 
līdztiesību, pastāvīgu, iekļaujošu un 
ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, pilnīgu 
un produktīvu nodarbinātību un 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātību 
visiem un mazināt nevienlīdzību.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, migrācijas plūsmu pārvaldība 
un arvien pieaugošie drošības draudi, 
pāreja uz tīru enerģiju, tehnoloģiju attīstība 
un strauji novecojošs darbaspēks, kā arī 
arvien lielāks prasmju un darbaspēka 
trūkums atsevišķās nozarēs un reģionos, jo 
īpaši MVU. Ņemot vērā mainīgo situāciju 
darba tirgū, Savienībai vajadzētu būt 
gatavai pašreizējām un turpmākajām 
problēmām, veidot ieguldījumus attiecīgās
prasmēs, veicinot iekļaujošāku izaugsmi
un uzlabojot nodarbinātības un sociālo 
politiku, tostarp saistībā ar darbaspēka 

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi sociālā 
nevienlīdzība, ekonomikas globalizācija, 
migrācijas plūsmu pārvaldība un ar to 
saistītās iekļautības problēmas, pāreja uz 
tīru enerģiju, tehnoloģiju attīstība, 
demogrāfiskās problēmas, nevienlīdzīga 
piekļuve izglītībai un sociālajai
aizsardzībai, nelīdzsvarots aprūpes 
pienākumu sadalījums, strauji novecojošs 
darbaspēks, nodarbinātības iespēju 
trūkums, kā arī arvien lielāks prasmju un 
darbaspēka trūkums atsevišķās nozarēs un 
reģionos, jo īpaši MVU. Vienlaikus 
Savienībai būtu jāreaģē uz sociālajām 
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mobilitāti. problēmām, ko rada nemainīgi augsts 
nabadzības un sociālās atstumtības 
līmenis, bezdarbs, kas jauniešu vidū ir 
divreiz augstāks, kā arī problēmas saistībā 
ar trešo valstu valstspiederīgo integrāciju.
Ņemot vērā mainīgo situāciju darba tirgū, 
Savienībai vajadzētu būt gatavai 
pašreizējām un turpmākajām problēmām, 
iesaistoties taisnīgā pārejā, veicot
ieguldījumus kvalitatīvā un iekļaujošā 
izglītībā un apmācībā, mūžizglītībā un
prasmēs, veicinot iekļaujošākus darba 
tirgus un uzlabojot nodarbinātības, 
izglītības un apmācības politiku, kā arī 
nodarbinātības un sociālo politiku, tostarp 
saistībā ar darbaspēka mobilitāti, un 
cīnoties pret dzimumu nevienlīdzību un 
sieviešu diskrimināciju.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lai paredzētu problēmas un veiktu 
konkrētus pasākumus virzībā uz sociālajā 
un vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku, 
darbības programmās būtu jāiekļauj 
taisnīgas pārejas ceļveži, kuri izstrādāti 
sadarbībā ar vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām un ieinteresētajām personām 
un kuros izklāstītas reģionālās un vietējās 
stratēģijas virzībai uz klimatam labvēlīgu 
un resursefektīvu nākotni, lai panāktu 
sociālo iekļaušanu, kvalitatīvu darbvietu 
izveidi, ilgtspēju un ieguldījumus, kas 
pielāgoti atbalstošai un uz nākotni vērstai 
vietējai attīstībai. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šajā regulā minētie finansēšanas 
veidi un īstenošanas metodes būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz iespējām ar tiem 
sasniegt darbību konkrētos mērķus un gūt 
rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 
pasākumu izmaksas, administratīvo slogu 
un gaidāmo neatbilstības risku. Attiecībā 
uz dotācijām būtu jāietver apsvērumi par 
vienreizēju maksājumu, vienotu likmju un 
vienības izmaksu izmantošanu, kā arī par 
finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām, 
kā paredzēts Finanšu regulas 125. panta 1. 
punktā. Lai īstenotu pasākumus, kas saistīti 
ar trešo valstu pilsoņu sociālekonomisko 
integrāciju, un saskaņā ar Kopīgo 
noteikumu regulas 88. pantu Komisija var 
atmaksāt dalībvalstīm, izmantojot 
vienkāršoto izmaksu iespējas, tostarp 
veicot vienreizējus maksājumus.

(8) Šajā regulā minētie finansēšanas 
veidi un īstenošanas metodes būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz iespējām ar tiem 
sasniegt darbību konkrētos mērķus un gūt 
rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 
pasākumu izmaksas, administratīvo slogu 
un gaidāmo neatbilstības risku. Attiecībā 
uz dotācijām būtu jāietver apsvērumi par 
vienreizēju maksājumu, vienotu likmju un 
vienības izmaksu izmantošanu, kā arī par 
finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām, 
kā paredzēts Finanšu regulas 125. panta 1. 
punktā. Lai īstenotu pasākumus, kas saistīti 
ar trešo valstu pilsoņu sociālekonomisko 
iekļaušanu, un saskaņā ar Kopīgo 
noteikumu regulas 88. pantu Komisija var 
atmaksāt dalībvalstīm, izmantojot 
vienkāršoto izmaksu iespējas, tostarp 
veicot vienreizējus maksājumus.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai racionalizētu un vienkāršotu 
finansēšanas situāciju un radīt papildu 
sinerģijas iespējas, izmantojot integrētas 
pieejas finansēšanai, darbības, ko atbalstīja 
Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām 
personām (FEAD), Eiropas Savienības 
Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
programma un Savienības rīcības 
programma veselības jomā, būtu jāintegrē 
ESF+. Tāpēc ESF+ būtu jāiekļauj trīs 
sadaļas: dalītā pārvaldībā īstenota ESF+ 
sadaļa, Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas sadaļa un Veselības sadaļa. Tam 
vajadzētu palīdzēt samazināt 
administratīvo slogu, kas saistīts ar dažādu 
fondu pārvaldīb, jo īpaši dalībvalstīs, 
vienlaikus saglabājot vienkāršākus 
noteikumus tādām vienkāršākām darbībām 
kā pārtikas izdalīšana un/vai minimālās 

(9) Lai racionalizētu un vienkāršotu 
finansēšanas situāciju, palielinātu elastību
un radītu papildu sinerģijas iespējas, 
izmantojot integrētas pieejas finansēšanai, 
darbības, ko atbalstīja Eiropas atbalsta 
fonds vistrūcīgākajām personām (FEAD), 
Eiropas Savienības Nodarbinātības un 
sociālās inovācijas programma un 
Savienības rīcības programma veselības 
jomā, būtu jāintegrē ESF+. Tāpēc ESF+ 
būtu jāiekļauj trīs sadaļas: dalītā pārvaldībā 
īstenota ESF+ sadaļa, Nodarbinātības un 
sociālās inovācijas sadaļa un Veselības 
sadaļa. Tam vajadzētu palīdzēt samazināt 
administratīvo slogu, kas saistīts ar dažādu 
fondu pārvaldību, jo īpaši dalībvalstīm un 
saņēmējiem, vienlaikus saglabājot 
vienkāršākus noteikumus tādām 
vienkāršākām darbībām kā pārtikas 
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materiālās palīdzības sniegšana. izdalīšana un/vai minimālās materiālās 
palīdzības sniegšana.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ņemot vērā šo plašo ESF+ darbības 
jomu, ir lietderīgi paredzēt, ka darbībām, 
kas jāveic Savienības līmenī, minētā fonda 
mērķi – uzlabot darba tirgus efektivitāti un 
veicināt kvalitatīvu nodarbinātību, uzlabot 
kvalitatīvas izglītības un apmācības 
pieejamību, kā arī sekmēt sociālo 
iekļautību un veselību un mazināt 
nabadzību – Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas sadaļā un Veselības sadaļā tiek 
īstenoti ne vien pēc dalītās pārvaldības 
principa, bet arī pēc tiešās un netiešās 
pārvaldības principa.

(10) Ņemot vērā šo plašo ESF+ darbības 
jomu, ir lietderīgi paredzēt, ka darbībām, 
kas jāveic Savienības līmenī, minētā fonda 
mērķi – uzlabot atvērtu un iekļaujošu 
darba tirgu efektivitāti un veicināt 
kvalitatīvu nodarbinātību, uzlabot 
kvalitatīvas izglītības un apmācības 
pieejamību, kā arī sekmēt sociālo 
iekļautību un veselību un mazināt 
nabadzību – Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas sadaļā un Veselības sadaļā tiek 
īstenoti ne vien pēc dalītās pārvaldības 
principa, bet arī pēc tiešās un netiešās 
pārvaldības principa.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Savienības rīcības programmas 
integrēšana veselības aizsardzības jomā ar 
ESF+ arī radīs sinerģiju starp tādu 
iniciatīvu un politikas virzienu izstrādi un 
pārbaudīšanu, ar kuriem paredzēts
uzlabot tādu veselības aprūpes sistēmu 
efektivitāti, noturību un ilgtspēju, kas 
izstrādātas ESF+ programmas Veselības 
sadaļā, un to īstenošanu dalībvalstīs, 
izmantojot pārējās ESF+ regulas sadaļās 
noteiktos instrumentus.

(11) Ņemot vērā šo plašo ESF+ 
darbības jomu, ir lietderīgi paredzēt, ka 
Savienības līmenī veicamo darbību mērķi, 
t. i., uzlabot iekļaujošu un līdztiesīgu 
darba tirgu efektivitāti un veicināt 
kvalitatīvu nodarbinātību, uzlabot 
kvalitatīvas izglītības, apmācības un 
aprūpes pieejamību, kā arī sekmēt sociālo 
iekļaušanu un veselību un mazināt 
nabadzību, Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas sadaļā un Veselības sadaļā tiek 
īstenoti ne vien pēc dalītās pārvaldības 
principa, bet arī pēc tiešās un netiešās 
pārvaldības principa.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) ESF+ būtu jācenšas veicināt 
nodarbinātību, izmantojot aktīvus 
intervences pasākumus īpaši jauniešu, 
ilgstošo bezdarbnieku un ekonomiski 
neaktīvo personu (re)integrēšanai darba 
tirgū, kā arī veicinot pašnodarbinātību un 
sociālo ekonomiku. ESF+ būtu jācenšas 
uzlabot darba tirgu darbību, atbalstot darba 
tirgus iestāžu, piemēram, valsts 
nodarbinātības dienestu, modernizēšanu, 
lai uzlabotu to spēju nodrošināt aktīvākas 
mērķtiecīgas konsultācijas un profesionālo 
orientāciju darba meklējumos, pāreju uz 
nodarbinātību un lielāku darba ņēmēju 
mobilitāti. ESF+ vajadzētu veicināt 
sieviešu dalību darba tirgū, izmantojot 
pasākumus, kuru mērķis ir, cita starpā, 
uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru 
un bērnu aprūpes pieejamību. Vajadzētu 
paredzēt, ka ESF+ mērķis ir arī stabilas un 
labi pielāgotas darba vides nodrošināšana, 
lai reaģētu uz veselības apdraudējumiem, 
kas saistīti ar darba veidu maiņu un 
novecojoša darbaspēka vajadzībām.

(13) ESF+ būtu jācenšas veicināt 
augstas kvalitātes nodarbinātību, 
izmantojot izglītību, apmācību, 
nodarbinātības politiku un aktīvus 
intervences pasākumus īpaši jauniešu, 
personu ar invaliditāti un personu ar 
hroniskām slimībām, ilgstošo 
bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo 
personu, kā arī personu, kas saskaras ar 
vairākveidu diskrimināciju,
(re)integrēšanai darba tirgū, veicinot 
pašnodarbinātību, uzņēmējdarbību un 
sociālo ekonomiku. ESF+ būtu jācenšas 
uzlabot darba tirgu darbību, atbalstot darba 
tirgus iestāžu, piemēram, valsts 
nodarbinātības dienestu, modernizēšanu un 
elastīgumu attiecībā uz dažādām 
mērķgrupām, lai uzlabotu to spēju 
nodrošināt aktīvākas, mērķtiecīgas un 
individuālas konsultācijas un profesionālo 
orientāciju darba meklējumos un pārejā uz 
nodarbinātību un veicinātu darba ņēmēju 
mobilitāti. ESF+ būtu jācenšas novērst 
nestabilu nodarbinātību, lai panāktu, ka 
visu veidu darba līgumi nodrošina 
pienācīgus darba apstākļus un pareizu 
sociālā nodrošinājuma tvērumu saskaņā 
ar LESD 9. pantu, Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu, Eiropas Sociālo hartu 
un SDO programmu pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātībai. ESF+ vajadzētu veicināt 
sieviešu dalību un ilgtspējīgu 
nodarbinātību, kas nodrošina vienlīdzīgas 
iespējas, īpašu uzmanību pievēršot 
vientuļajām mātēm darba tirgū, izmantojot 
pasākumus, kuru mērķis ir cita starpā
ievērot vienādas samaksas par vienādi 
vērtīgu darbu principu, uzlabot darba un 
privātās dzīves līdzsvaru un bērnu aprūpes 
pieejamību par pieņemamām cenām, kā 
arī citus aprūpes pakalpojumus vai 
atbalstu dzimumu līdztiesības 
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veicināšanai. Vajadzētu paredzēt, ka ESF+ 
mērķis ir arī stabilas un labi pielāgotas 
darba vides nodrošināšana, lai reaģētu uz 
veselības apdraudējumiem, kas saistīti ar 
darba veidu maiņu un novecojoša 
darbaspēka vajadzībām. ESF+ būtu 
jāatbalsta arī pasākumi, kuru mērķis ir 
atvieglot jauniešu pāreju no izglītības uz 
nodarbinātību. 

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ESF+ būtu jānodrošina atbalsts, ar 
kuru paredzēts uzlabot izglītības un 
apmācības sistēmu kvalitāti, efektivitāti un 
darba tirgus nozīmes palielināšanu, lai 
sekmētu galveno kompetenču, jo īpaši 
digitālo prasmju apguvusi, kas 
nepieciešamas ikvienam personiskajai 
izaugsmei un attīstībai, nodarbinātībai, 
sociālajai iekļautībai un aktīvam 
pilsoniskumam. ESF+ vajadzētu veicināt 
progresu izglītībā un apmācībā un pāreju 
uz darba dzīvi, atbalstīt mūžizglītību un 
piemērotību darba tirgum un veicināt 
konkurētspēju un sociālo un ekonomisko
inovāciju, atbalstot mērogojamas un 
ilgtspējīgas iniciatīvas šajās jomās. To 
varētu panākt, izmantojot mācīšanos 
darbavietā un māceklību, profesionālo 
orientāciju mūža garumā un prasmju 
prognozēšanu, sadarbībā ar nozares 
pārstāvjiem, atjauninātiem mācību 
materiāliem, prognozēšanu un absolventu 
apzināšanu, pedagogu apmācīšanu, mācību 
rezultātu apstiprināšanu un kvalifikāciju 
atzīšanu.

(14) Kā galvenajam Eiropas 
instrumentam nodarbinātības un prasmju 
jomā ESF+ būtu jāspēj veicināt sociālo, 
ekonomisko un teritoriālo kohēziju visā 
Eiropā. Šajā sakarībā ESF+ būtu 
jānodrošina atbalsts, ar kuru paredzēts 
uzlabot izglītības un apmācības sistēmu 
kvalitāti, efektivitāti, pieejamību un darba 
tirgus nozīmes palielināšanu, lai sekmētu 
galveno kompetenču, jo īpaši digitālo 
prasmju apguvusi, kas nepieciešamas 
ikvienam personiskajai izaugsmei un 
attīstībai, nodarbinātībai, sociālajai 
iekļautībai un aktīvam pilsoniskumam. 
ESF+ vajadzētu veicināt progresu izglītībā 
un apmācībā un pāreju uz darba dzīvi, 
atbalstīt mūžizglītību un piemērotību darba 
tirgum un veicināt konkurētspēju un 
sociālo un ekonomisko inovāciju, atbalstot 
mērogojamas un ilgtspējīgas iniciatīvas 
šajās jomās. To varētu panākt, izmantojot 
mācīšanos darbavietā un māceklību, 
profesionālo orientāciju mūža garumā un
prasmju prognozēšanu sadarbībā ar 
sociālajiem partneriem, atjauninātiem 
mācību materiāliem, prognozēšanu un 
absolventu apzināšanu, pedagogu 
apmācīšanu, mācību rezultātu 
apstiprināšanu un kvalifikāciju atzīšanu.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) ESF+ piedāvātais atbalsts būtu 
jāizmanto, lai veicinātu tādas kvalitatīvas 
un iekļaujošas izglītības un apmācības, 
kurā nepastāv nošķiršana, pieejamību 
visiem, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā 
esošām grupām, sākot ar agrīno 
pirmsskolas izglītību un aprūpi, un beidzot 
ar vispārējo un profesionālo izglītību un 
apmācību un augstāko izglītību, kā arī 
pieaugušo izglītību un apmācību, tādējādi 
veicinot iespējas pāriet no vienas izglītības 
un apmācības jomas uz citu, novēršot 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 
uzlabojot zināšanas veselības jomā, 
stiprinot neformālo un ikdienējo mācīšanos 
un veicinot mācību mobilitāti visiem. Šajā 
kontekstā būtu jāatbalsta sinerģija ar 
programmu Erasmus jo īpaši nolūkā 
sekmēt nelabvēlīgā situācijā esošu 
izglītojamo dalību mācību mobilitātē.

(15) ESF+ piedāvātais atbalsts būtu 
jāizmanto, lai veicinātu tādas kvalitatīvas 
un iekļaujošas izglītības un apmācības, 
kurā nepastāv nošķiršana, pieejamību 
visiem, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā 
esošām grupām, sākot ar agrīno 
pirmsskolas izglītību un aprūpi, īpašu 
uzmanību pievēršot bērniem no 
nelabvēlīgākas sociālās vides, un beidzot 
ar vispārējo un profesionālo izglītību un 
apmācību un augstāko izglītību, kā arī 
pieaugušo izglītību un apmācību, tādējādi 
veicinot iespējas pāriet no vienas izglītības 
un apmācības jomas uz citu, novēršot 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 
uzlabojot zināšanas veselības jomā, 
stiprinot neformālo un ikdienējo mācīšanos 
un veicinot mācību mobilitāti visiem, 
vienlaikus paturot prātā galējo mērķi, 
proti, novērst jauniešu bezdarbu. Šajā 
kontekstā būtu jāatbalsta sinerģija ar 
programmu Erasmus jo īpaši nolūkā 
sekmēt nelabvēlīgā situācijā esošu
izglītojamo dalību mācību mobilitātē.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Komisija un dalībvalstis 
nodrošina, lai dzimumu līdztiesība un 
dzimumu perspektīvas integrēšana būtu 
saistošs princips visos plānošanas posmos, 
sākot no darbības programmu prioritāšu 
noteikšanas līdz to īstenošanai, 
uzraudzībai un novērtēšanai, un lai 
būtiskākie pasākumi dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanas jomā saņemtu 
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atbalstu. 

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) ESF+ vajadzētu atbalstīt dalībvalstu 
centienus apkarot nabadzību, lai pārrautu 
nelabvēlīgu apstākļu mantošanu no 
paaudzes paaudzē, un sekmēt sociālo 
iekļaušanu, nodrošinot vienlīdzīgas 
iespējas visiem, apkarojot diskrimināciju 
un mazinot nevienlīdzību veselības jomā. 
Tas nozīmē arī mobilizēt virkni politikas 
pasākumu, kas paredzēti 
visnelabvēlīgākajā situācijā esošām 
personām neatkarīgi no vecuma, tostarp 
bērniem, sociāli atstumtām kopienām, 
piemēram, romiem, kā arī nabadzīgajiem 
darba ņēmējiem. ESF+ būtu jāsekmē no 
darba tirgus tālu esošu cilvēku aktīva 
iekļaušana, lai nodrošinātu viņu 
sociālekonomisko integrāciju. ESF+ būtu 
arī jāizmanto, lai veicinātu savlaicīgu un 
vienlīdzīgu piekļuvi izmaksu ziņā 
pieejamiem, ilgtspējīgiem un ļoti 
kvalitatīviem pakalpojumiem, piemēram, 
veselības aprūpei un ilgtermiņa aprūpei, jo 
īpaši ģimenē un kopienā balstītiem aprūpes 
pakalpojumiem. ESF+ būtu jāveicina 
sociālās aizsardzības sistēmu 
modernizācija ar mērķi jo īpaši veicināt to 
pieejamību.

(18) ESF+ vajadzētu atbalstīt dalībvalstu 
centienus visos pārvaldības līmeņos, 
tostarp reģionālā un vietējā līmenī, 
apkarot nabadzību, lai pārrautu nelabvēlīgu 
apstākļu mantošanu no paaudzes paaudzē, 
un sekmēt sociālo iekļaušanu, nodrošinot 
vienlīdzīgas iespējas visiem, apkarojot 
diskrimināciju un mazinot nevienlīdzību 
veselības jomā un sliktus sadzīves 
apstākļus, tostarp bezpajumtniecību, 
vienlaikus pievēršot īpašu uzmanību 
sieviešu nabadzības izskaušanai. Tas 
nozīmē arī mobilizēt virkni politikas 
pasākumu, kas paredzēti 
visnelabvēlīgākajā situācijā esošām 
personām neatkarīgi no vecuma, tostarp 
bērniem, sociāli atstumtām kopienām, 
piemēram, romiem, personām ar 
invaliditāti, slimībām un/vai hroniskām 
slimībām, nabadzīgajiem darba ņēmējiem, 
bezpajumtniekiem, trešo valstu 
valstspiederīgajiem, tostarp bēgļiem, 
patvēruma meklētājiem, migrantiem bez 
dokumentiem un bezvalstniekiem, kā arī 
citām personām, kuras saskaras ar 
dažādām sociālām problēmām un 
diskriminācijas veidiem. ESF+ būtu 
jāsekmē no darba tirgus tālu esošu cilvēku 
aktīva iekļaušana, lai nodrošinātu viņu 
sociālekonomisko iekļaušanu un 
pilnvērtīgu dalību sabiedrībā. ESF+ būtu 
arī jāizmanto, lai veicinātu sociālo tiesību 
ievērošanu, nodrošinot savlaicīgu un 
vienlīdzīgu piekļuvi izmaksu ziņā 
pieejamiem, ilgtspējīgiem un ļoti 
kvalitatīviem pakalpojumiem, piemēram, 
konsultācijām, veselības aprūpei, bērnu 
aprūpei un agrīnai pirmsskolas izglītībai, 
kā arī ilgtermiņa aprūpei, jo īpaši ģimenē 
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un kopienā balstītiem aprūpes 
pakalpojumiem, kā arī piekļuvi 
pienācīgiem, energoefektīviem un 
izmaksu ziņā pieejamiem mājokļiem, 
tostarp sociālajiem mājokļiem. ESF+ būtu 
jāveicina sociālās aizsardzības sistēmu un 
sociālo pakalpojumu modernizācija ar 
mērķi jo īpaši veicināt to pieejamību un 
tvērumu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Ņemot vērā attīstības līmeņu 
atšķirības Eiropā, ESF+ palīdzībai 
vajadzētu būt pietiekami elastīgai, lai 
varētu ņemt vērā īpašās reģionālās un 
teritoriālās īpatnības.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) ESF+ vajadzētu veicināt nabadzības 
mazināšanu, atbalstot valstu shēmas, kas 
paredzētas nenodrošinātības ar pārtiku un 
materiālās nenodrošinātības mazināšanai 
un sekmētu vistrūcīgāko personu un to 
personu sociālo integrāciju, kurus apdraud 
nabadzība vai sociālā atstumtība. Lai 
panāktu, ka Savienības līmenī vismaz 4 % 
no dalītā pārvaldībā īstenotas ESF+ 
sadaļas finanšu līdzekļiem tiek atvēlēti 
vistrūcīgākajām personām, dalībvalstīm 
vismaz 2 % no no dalītā pārvaldībā 
īstenotas ESF+ sadaļas nacionālajiem 
finanšu līdzekļiem būtu jāpiešķir tam, lai 
novērstu tādas ārkārtējas nabadzības 
veidus, kas visvairāk izraisa sociālo 
atstumtību, piemēram, bezpajumtniecību, 

(19) ESF+ vajadzētu veicināt nabadzības 
mazināšanu, atbalstot valstu shēmas, kas 
paredzētas nenodrošinātības ar pārtiku un 
materiālās nenodrošinātības mazināšanai 
un sekmētu vistrūcīgāko personu un to 
personu sociālo integrāciju, kurus apdraud 
nabadzība vai sociālā atstumtība. 
Dalībvalstīm vismaz 4 % no dalītā 
pārvaldībā īstenotas ESF+ sadaļas 
nacionālajiem finanšu līdzekļiem būtu 
jāpiešķir tam, lai novērstu tādas ārkārtējas 
nabadzības veidus, kas visvairāk izraisa 
sociālo atstumtību, piemēram, 
bezpajumtniecību, bērnu nabadzību un 
nenodrošinātību ar pārtiku. Ņemot vērā 
darbību raksturu un galīgo atbalsta 
saņēmēju veidu, jāpanāk, lai uz atbalstu, ar 
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bērnu nabadzību un nenodrošinātību ar 
pārtiku. Ņemot vērā darbību raksturu un 
galīgo atbalsta saņēmēju veidu, jāpanāk, lai 
uz atbalstu, ar kuru paredzēts mazināt 
vistrūcīgāko personu materiālo 
nenodrošinātību, attiektos vienkāršāki 
noteikumi.

kuru paredzēts mazināt vistrūcīgāko 
personu materiālo nenodrošinātību, 
attiektos vienkāršāki noteikumi. Tajā pašā 
laikā īpašu programmu izstrādes un 
īstenošanas procesā ir svarīgi iesaistīt 
specializētas NVO un organizācijas, kas 
pārstāv cilvēkus, kuriem draud nabadzība 
un sociālā atstumtība.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Lai izskaustu nabadzību un 
nodrošinātu labāku sociālo iekļaušanu, 
ESF+ vajadzētu sekmēt to, ka šīs jomas 
programmu sagatavošanā, īstenošanā un 
novērtēšanā aktīvi līdzdarbojas 
specializētas sociālās organizācijas, kuras 
pārstāv nabadzībā dzīvojošus cilvēkus un 
strādā ar viņiem.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā pastāvīgo vajadzību 
pastiprināt centienus, lai risinātu migrācijas 
plūsmu pārvaldību visā Savienībā un lai 
nodrošinātu saskaņotu, stingru un 
konsekventu atbalstu solidaritātes un 
kopīgas atbildības centieniem, ESF+ būtu 
jānodrošina atbalsts, ar ko veicina trešo 
valstu valstspiederīgo sociālekonomisko 
integrāciju, līdztekus Patvēruma un 
migrācijas fonda finansētām darbībām.

(20) Ņemot vērā pastāvīgo vajadzību 
pastiprināt centienus, lai risinātu migrācijas 
plūsmu pārvaldību visā Savienībā un lai 
nodrošinātu saskaņotu, stingru un 
konsekventu atbalstu solidaritātes un 
kopīgas atbildības centieniem, ESF+ būtu 
jānodrošina atbalsts, ar ko veicina trešo 
valstu valstspiederīgo sociālekonomisko 
integrāciju, līdztekus Patvēruma un 
migrācijas fonda finansētām darbībām. 
Dalībvalstīm būtu jāpiešķir vietējām 
iestādēm pienācīgi resursi migrantu 
integrācijai vietējā līmenī.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) ESF+ būtu jāatbalsta politika un 
sistēmas reformas nodarbinātības, sociālās 
iekļautības, veselības aprūpes un ilgtermiņa 
aprūpes, kā arī izglītības un apmācības 
jomā. Lai stiprinātu saskaņotību ar Eiropas 
pusgadu, dalībvalstīm būtu jāatvēl tāda 
attiecīga summa no ESF+ finanšu 
līdzekļiem, kas tām atvēlēti, ievērojot 
dalītās pārvaldības principu, lai varētu 
īstenot attiecīgos konkrētām valstīm 
adresētos ieteikumus saistībā ar 
strukturālām problēmām, kuras ir lietderīgi 
risināt, izmantojot daudzgadu investīcijas, 
kas ietilpst ESF+ darbības jomā. Komisijai 
un dalībvalstīm būtu jānodrošina 
saskaņotība, koordinācija un 
papildināmība starp dalīto pārvaldību un 
ESF+ Veselības sadaļu un Strukturālo 
reformu atbalsta programmu, tostarp 
reformu īstenošanas instrumentu un 
tehniskā atbalsta instrumentu. Jo īpaši 
Komisijai un dalībvalstīm visos procesa 
posmos būtu jānodrošina efektīva 
koordinācija, lai nodrošinātu konsekvenci, 
saskaņotību, papildināmību un sinerģiju 
starp finansējuma avotiem, tostarp ar to 
saistīto tehnisko palīdzību.

(21) ESF+ būtu jāatbalsta politika un 
sistēmas reformas nodarbinātības, sociālās 
iekļautības, veselības aprūpes un ilgtermiņa 
aprūpes, kā arī izglītības un apmācības 
jomā. Lai stiprinātu saskaņotību ar Eiropas 
pusgadu, dalībvalstīm būtu jāatvēl tāda 
attiecīga summa no ESF+ finanšu 
līdzekļiem, kas tām atvēlēti, ievērojot 
dalītās pārvaldības principu, lai varētu 
īstenot attiecīgos konkrētām valstīm 
adresētos ieteikumus saistībā ar 
strukturālām problēmām, kuras ir lietderīgi 
risināt, izmantojot daudzgadu investīcijas, 
kas ietilpst ESF+ darbības jomā. Komisijai 
būtu jāpārskata darbības programmas, lai 
novērtētu, vai tās pietiekami nodrošina 
konkrētām valstīm adresēto ieteikumu 
izpildi. Komisijai un dalībvalstīm šajā 
procesā būtu pilnvērtīgi jāiesaista vietējās 
un reģionālās iestādes, lai nodrošinātu 
saskaņotību, koordināciju un 
papildināmību visos pārvaldības līmeņos 
un starp dalīto pārvaldību, EaSI un ESF+ 
Veselības sadaļu un Strukturālo reformu 
atbalsta programmu, tostarp reformu 
īstenošanas instrumentu un tehniskā 
atbalsta instrumentu, kā arī Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru. Jo īpaši Komisijai 
un dalībvalstīm visos procesa posmos būtu 
jānodrošina efektīva koordinācija, lai 
nodrošinātu konsekvenci, saskaņotību, 
papildināmību un sinerģiju starp 
finansējuma avotiem, tostarp ar to saistīto 
tehnisko palīdzību, ievērojot partnerības 
principu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 25 % no 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti no 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas,
būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai.

(22) Lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā izvirzītā Eiropas sociālā 
dimensija tiek pienācīgi īstenota un ka 
minimālais finanšu līdzekļu apjoms tiek 
paredzēts tiem, kuriem tas visvairāk 
nepieciešams, dalībvalstīm vismaz 30 % no 
to dalīti pārvaldītajiem ESF+ līdzekļiem
būtu jāpiešķir sociālās iekļautības 
veicināšanai un galējas nabadzības 
apkarošanai.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Ņemot vērā pastāvīgi augsto bērnu 
nabadzības un sociālās atstumtības līmeni 
ES (26,4 % 2017. gadā) un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, kurā noteikts, ka 
bērniem ir tiesības uz aizsardzību pret 
nabadzību un ka bērniem no nelabvēlīgas 
vides ir tiesības uz īpašiem pasākumiem 
vienlīdzīgu iespēju uzlabošanai, 
dalībvalstīm vismaz 10 % no dalīti 
pārvaldītajiem ESF+ līdzekļiem būtu 
jāpiešķir Eiropas Garantijas bērniem 
shēmai bērnu nabadzības un sociālās 
atstumtības izskaušanai. Agrīni 
ieguldījumi bērnos sniedz nozīmīgu atdevi 
gan attiecībā uz bērniem, gan sabiedrību 
kopumā. Atbalsts bērnu prasmju un spēju 
attīstīšanai ļauj viņiem pilnībā attīstīt savu 
potenciālu, kļūt par aktīviem sabiedrības 
locekļiem un palielināt izredzes darba 
tirgū jauniešu vecumā.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) Visas dalībvalstis ir ratificējušas 
ANO Konvenciju par bērna tiesībām, kas 
ir standarts bērnu tiesību veicināšanas un 
aizsardzības jomā. Bērnu tiesību 
veicināšana ir skaidrs Savienības politikas 
mērķis, un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā ir noteikts, ka visās 
Savienības darbībās pirmām kārtām 
jāņem vērā bērna intereses. ESF+ būtu 
jāatbalsta darbības, ar ko veicina 
efektīvas intervences pasākumus, kuri 
palīdz īstenot bērnu tiesības. 

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ņemot vērā pastāvīgi augsto 
jauniešu bezdarba līmeni un ekonomiskās 
aktivitātes trūkumu vairākās dalībvalstīs un 
reģionos, kas jo īpaši skar nodarbinātībā, 
izglītībā vai apmācībā neiesaistītos 
jauniešus, šīm dalībvalstīm jāturpina 
ieguldīt pietiekamus dalītā pārvaldībā 
īstenotas ESF+ sadaļas finanšu līdzekļus 
darbībās, kas sekmē jauniešu 
nodarbinātību, tostarp Garantijas 
jauniešiem īstenošanā. Pamatojoties uz 
darbībām, ko 2014.— 2020. gada 
plānošanas periodā atbalsta Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīva un kas vērstas uz 
atsevišķām personām, dalībvalstīm arī 
turpmāk būtu jāveicina jauniešu 
nodarbinātības un izglītības reintegrācijas 
un iesaistīšanas pasākumi, attiecīgā 
gadījumā prioritāri pievēršoties 
ilgstošajiem bezdarbniekiem, ekonomiski 
neaktīvajām personām un nelabvēlīgā 
situācijā esošajiem jauniešiem, tostarp 
darbam ar jaunatni. Turklāt dalībvalstīm 
būtu jāiegulda līdzekļi pasākumos, kuru 
mērķis ir atvieglot pāreju no skolas uz 
darba dzīvi, kā arī pārskatot un pielāgojot 

(23) Ņemot vērā pastāvīgi augsto 
jauniešu bezdarba līmeni un ekonomiskās 
aktivitātes trūkumu vairākās dalībvalstīs un 
reģionos, kas jo īpaši skar nodarbinātībā, 
izglītībā vai apmācībā neiesaistītos 
jauniešus vai jauniešus no atstumtām 
sabiedrības grupām, šīm dalībvalstīm 
jāturpina ieguldīt pietiekamus dalītā 
pārvaldībā īstenotas ESF+ sadaļas finanšu 
līdzekļus darbībās, kas sekmē jauniešu 
nodarbinātību, jo īpaši Garantijas 
jauniešiem īstenošanā. Pamatojoties uz 
darbībām, ko 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā atbalsta Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīva un kas vērstas uz atsevišķām 
personām, dalībvalstīm arī turpmāk būtu 
jāveicina jauniešu nodarbinātības, 
izglītības un/vai apmācības reintegrācijas 
un iesaistīšanas pasākumi, attiecīgā 
gadījumā prioritāri pievēršoties 
ilgstošajiem bezdarbniekiem, ekonomiski 
neaktīvajām personām, nelabvēlīgā 
situācijā esošiem un marginalizētiem
jauniešiem, tostarp darbam ar jaunatni. 
Turklāt dalībvalstīm būtu jāiegulda līdzekļi 
pasākumos, kuru mērķis ir atvieglot pāreju 
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nodarbinātības dienestu darbu, lai tie 
sniegtu īpaši pielāgotu atbalstu jauniešiem.  
Tāpēc attiecīgajām dalībvalstīm vismaz 
10 % no savas valsts dalītā pārvaldībā 
īstenotās ESF+ sadaļas finanšu līdzekļiem 
būtu jāpiešķir tam, lai sekmētu jauniešu 
piemērotību darba tirgum.

no skolas uz darba dzīvi, kā arī pārskatot 
un pielāgojot nodarbinātības dienestu 
darbu, lai tie sniegtu īpaši pielāgotu 
atbalstu jauniešiem. Tāpēc attiecīgajām 
dalībvalstīm vismaz 15 % no savas valsts 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas 
finanšu līdzekļiem būtu jāpiešķir tam, lai 
sekmētu jauniešu piemērotību darba 
tirgum.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Ņemot vērā ESF+ darbības jomas 
paplašināšanu, ir jānodrošina, ka šo 
papildu uzdevumu sakarā tiek piešķirts 
papildu finansējums, lai sasniegtu 
programmas mērķus. Ir vajadzīgs lielāks 
finansējums, lai cīnītos pret bezdarbu, jo 
īpaši jauniešu bezdarbu, nabadzību un 
atbalstu profesionālajai izaugsmei un 
apmācībai, jo īpaši digitālajā darbvietā, 
saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principiem.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) 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 ir 
svarīgi, lai dalībvalstis mudinātu sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību 
iesaistīties dalīti pārvaldīta ESF+ 
īstenošanā.

(26) Prasmīga un efektīva ESF+ 
atbalstīto darbību īstenošana ir atkarīga no 
labas pārvaldības un partnerības starp 
visiem attiecīgajiem teritoriālajiem un 
sociālekonomiskajiem dalībniekiem, jo 
īpaši reģionālajām un vietējām iestādēm, 
sociālajiem partneriem un pilsonisko 
sabiedrību, īpašu uzmanību pievēršot 
nevalstiskajām organizācijām, kuras 
sniedz nodarbinātības, aprūpes, izglītības 
un sociālos pakalpojumus un darbojas 
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diskriminācijas novēršanas un/vai 
cilvēktiesību aizsardzības jomā. Tādēļ ir 
svarīgi, lai dalībvalstis nodrošinātu 
reģionālo un vietējo iestāžu, sociālo 
partneru un pilsoniskās sabiedrības 
būtisku līdzdalību dalīti pārvaldīta ESF+ 
stratēģiskajā pārvaldībā — gan izstrādājot 
darbības programmu prioritātes, gan 
īstenošanas, uzraudzības un rezultātu un 
ietekmes novērtēšanas procesā. Turklāt, 
lai nodrošinātu nediskrimināciju un 
vienlīdzīgas iespējas, ir ļoti svarīgi, lai 
visos posmos tiktu iesaistītas arī 
līdztiesības veicināšanas iestādes un 
valstu cilvēktiesību institūcijas. 

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Lai pilnībā izmantotu starpnozaru 
sadarbības potenciālu un uzlabotu 
sinerģiju un saskaņotību ar citām 
politikas jomām nolūkā sasniegt ESF+ 
vispārējos mērķus, sports un fiziskās 
nodarbes būtu jāizmanto kā līdzeklis 
ESF+ darbībās, kuru mērķis jo īpaši ir 
cīņa pret jauniešu bezdarbu, atstumto 
iedzīvotāju grupu sociālās integrācijas 
uzlabošana, veselības veicināšana un 
slimību profilakse. 

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Būtu jāapsver reģionālo rādītāju 
izmantošana, lai varētu labāk ņemt vērā 
reģionālās atšķirības.
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Sociālās politikas eksperimenti ir 
neliela mēroga projektu pārbaudes, kurās 
var iegūt pierādījumus par sociālo 
inovāciju īstenošanas iespējamību. Būtu 
jāpanāk, ka veiksmīgas idejas iespējams
īstenot plašākā mērogā vai citos kontekstos 
ar finansiālu atbalstu no ESF+ vai no
citiem avotiem.

(31) Sociālās politikas eksperimenti ir 
neliela mēroga projektu pārbaudes, kurās 
var iegūt pierādījumus par sociālo 
inovāciju īstenošanas iespējamību. Būtu 
jāpanāk, ka tiek atbalstīta iespēja 
izmēģināt idejas vietējā līmenī un 
veiksmīgas idejas īstenot plašākā mērogā 
vai novirzīt citos kontekstos dažādos 
reģionos vai dalībvalstīs, izmantojot
finansiālu atbalstu no ESF+ vai kopā ar
citiem avotiem.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) ESF+ regula paredz noteikumus, ar 
kuriem paredzēts panākt darba ņēmēju 
brīvu pārvietošanos nediskriminējošā 
veidā, nodrošinot ciešu sadarbību starp
dalībvalstu centrālajiem nodarbinātības 
dienestiem un Komisiju. Eiropas 
nodarbinātības dienestu tīklam būtu 
jāveicina labāka darba tirgu darbība, 
atvieglojot darba ņēmēju pārrobežu 
mobilitāti un lielāku pārredzamību 
attiecībā uz informāciju par darba tirgu. 
ESF+ darbības joma ietver arī izstrādātas 
un atbalstītas mērķtiecīgas mobilitātes 
shēmas, kas palīdzes aizpildīt brīvās 
darbvietas tur, kur darba tirgū ir konstatētas 
nepilnības.

(32) ESF+ regula paredz noteikumus, ar 
kuriem paredzēts panākt darba ņēmēju 
brīvu pārvietošanos nediskriminējošā 
veidā, nodrošinot augstas kvalitātes 
sociālos apstākļus. Dalībvalstu 
nodarbinātības dienestiem, sociālajiem 
partneriem un Komisijai būtu cieši 
jāsadarbojas. Eiropas nodarbinātības 
dienestu tīklam, iesaistot sociālos 
partnerus un attiecīgās pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, būtu jāveicina 
labāka darba tirgu darbība, atvieglojot 
darba ņēmēju drošu pārrobežu mobilitāti 
un lielāku pārredzamību attiecībā uz 
informāciju par darba tirgu sniedzot datu 
sadalījumu pa grupām un uzlabojot 
prasmju atzīšanu. ESF+ darbības joma 
ietver arī izstrādātas un atbalstītas 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, kas 
palīdzes aizpildīt brīvās darbvietas tur, kur 
darba tirgū ir konstatētas nepilnības. 
Turklāt ESF+ darbības joma aptver 
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pārrobežu partnerattiecības starp 
reģionālajiem valsts nodarbinātības 
dienestiem un sociālajiem partneriem un 
to darbību, lai veicinātu brīvprātīgu un 
taisnīgu mobilitāti, kā arī pārredzamību 
un pārrobežu darba tirgu integrāciju, 
sniedzot informāciju, konsultācijas un 
nodrošinot iekārtošanu darbā. Daudzos 
pierobežas reģionos tiem ir būtiska 
nozīme patiesa Eiropas darba tirgus 
attīstībā. 

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Mikrouzņēmumiem, sociālās 
ekonomikas un sociālajiem uzņemumiem, 
jo īpaši cilvēkiem, kuriem darba tirgus ir 
visnepieejamākais, viens no galvenajiem 
šķēršļiem uzņēmējdarbības sākšanai ir 
finansējuma nepieejamība. ESF+ regula 
paredz noteikumus, kas radīs tirgus 
ekosistēmu, lai palielinātu sociālo 
uzņēmumu piekļuvi finansējumam, kā arī 
lai apmierinātu pieprasījumu no tiem, kam 
tas visvairāk vajadzīgs, jo īpaši 
bezdarbniekiem, sievietēm un 
neaizsargātiem cilvēkiem, kuri vēlas 
dibināt vai attīstīt mikrouzņēmumu. Šis 
mērķis tiks īstenots, izmantojot finanšu 
instrumentus un budžeta garantiju, kas 
paredzēti fonda InvestEU sociālo 
ieguldījumu un prasmju politikas sadaļā.

(33) Mikrouzņēmumiem, sociālās 
ekonomikas un sociālajiem uzņemumiem, 
jo īpaši cilvēkiem, kuriem darba tirgus ir 
visnepieejamākais, viens no galvenajiem 
šķēršļiem uzņēmējdarbības sākšanai ir 
finansējuma nepieejamība. ESF+ regula 
paredz noteikumus, kas radīs tirgus 
ekosistēmu, lai palielinātu sociālo 
uzņēmumu piekļuvi finansējumam, kā arī 
lai apmierinātu pieprasījumu no tiem, kam 
tas visvairāk vajadzīgs, jo īpaši 
bezdarbniekiem, sievietēm, jauniešiem, 
neaizsargātām personām un personām no 
nelabvēlīgām grupām, kuri vēlas dibināt 
vai attīstīt mikrouzņēmumu. Šis mērķis tiks 
īstenots, izmantojot finanšu instrumentus 
un budžeta garantiju, kas paredzēti fonda 
InvestEU sociālo ieguldījumu un prasmju 
politikas sadaļā.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Būtiska pievienotā vērtība ir 
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transnacionālai sadarbībai, tādēļ tā būtu 
jāatbalsta visām dalībvalstīm, izņemot 
attiecīgi pamatotus gadījumus, kad jāņem 
vērā proporcionalitātes princips. Tā ir arī 
nepieciešama, lai stiprinātu Komisijas 
lomu pieredzes apmaiņas veicināšanā un 
attiecīgo iniciatīvu īstenošanas 
koordinēšanā. 

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Ilgāk saglabājot cilvēku veselību un 
aktivitāti un dodot viņiem iespējas pašiem 
aktīvi rūpēties par savu veselību, tas 
vispārēji labvēlīgi ietekmēs viņu veselību,
tostarp mazinās nevienlīdzību veselības 
jomā, sekmēs cilvēku dzīves kvalitāti, 
produktivitāti un konkurētspēju, bet 
vienlaikus samazinās valstu budžetiem 
radīto spiedienu. Komisija ir apņēmusies 
palīdzēt dalībvalstīm sasniegt savus 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, jo īpaši 3. 
mērķi “Nodrošināt veselīgu dzīvi un 
sekmēt labklājību ikvienam un visos 
vecumos”17.

(36) Ilgāk saglabājot cilvēku veselību un 
aktivitāti un dodot viņiem iespējas pašiem 
aktīvi rūpēties par savu veselību, tas 
ilgtermiņā pozitīvi ietekmēs viņu veselību, 
mazinās nevienlīdzību veselības jomā, 
sekmēs cilvēku dzīves kvalitāti, aktīvu 
līdzdalību sabiedrībā, produktivitāti un 
konkurētspēju, bet vienlaikus samazinās 
valstu budžetiem radīto spiedienu. 
Komisija ir apņēmusies palīdzēt 
dalībvalstīm sasniegt savus ilgtspējīgas 
attīstības mērķus, jo īpaši 3. mērķi 
“Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt 
labklājību ikvienam un visos vecumos”17.

_________________ _________________

17 COM (2016) 739 final 17 COM (2016) 739 final

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai papildinātu dalībvalstu rīcību 
saskaņā ar attiecīgo stratēģiju, ESF+ 
Veselības sadaļai būtu jāpalīdz nodrošināt
slimību profilaksi visu ikviena Savienības 
pilsoņa dzīvi un veselības veicināšanu, 
pievēršoties veselības riska faktoriem, 

(38) Lai papildinātu dalībvalstu rīcību 
saskaņā ar attiecīgo stratēģiju, ESF+ 
Veselības sadaļai būtu jāpalīdz nodrošināt 
slimību profilaksi visu ikviena Savienības 
pilsoņa dzīvi un veselības veicināšanu, 
pievēršoties veselības riska faktoriem, 
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piemēram, tabakas lietošanai un pasīvai 
smēķēšanai, pārmērīgai alkohola lietošanai, 
nelegālo narkotiku lietošanai un veselībai 
narkotiku nodarītā kaitējuma mazināšanai, 
neveselīgiem uztura paradumiem un 
fiziskās aktivitātes trūkumam, un sekmēt 
labvēlīgu vidi veselīgam dzīvesveidam. 
ESF+ Veselības sadaļa būtu jāintegrē 
efektīvas novēršanas modeļos, inovatīvās 
tehnoloģijās un jaunos uzņēmējdarbības 
modeļos un risinājumos, lai tādējādi 
sniegtu ieguldījumu novatoriskās, efektīvās 
un ilgtspējīgās veselības aprūpes sistēmās 
un vienkāršotu piekļuvi labākai un drošākai 
veselības aprūpei Eiropas iedzīvotājiem.

piemēram, tabakas lietošanai un pasīvai 
smēķēšanai, pārmērīgai alkohola lietošanai, 
nelegālo narkotiku lietošanai un veselībai 
narkotiku nodarītā kaitējuma mazināšanai, 
neveselīgiem uztura paradumiem, iekštelpu 
un āra gaisa piesārņojuma iedarbībai un 
fiziskās aktivitātes trūkumam, un sekmēt 
labvēlīgu vidi veselīgam dzīvesveidam. 
ESF+ Veselības sadaļa būtu jāintegrē 
efektīvas novēršanas modeļos, inovatīvās 
tehnoloģijās un jaunos uzņēmējdarbības 
modeļos un risinājumos, lai tādējādi 
sniegtu ieguldījumu novatoriskās, efektīvās 
un ilgtspējīgās veselības aprūpes sistēmās 
un vienkāršotu piekļuvi labākai un drošākai 
veselības aprūpei Eiropas iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Vairāk nekā 80 % priekšlaicīgas 
nāves gadījumu Savienībā izraisa nelipīgas 
slimības, un efektīvai slimību profilakse 
paredz daudz un dažādus pārrobežu 
aspektus. Turklāt Eiropas Parlaments un 
Padome uzsvēra nepieciešamību līdz 
minimumam samazināt nelabvēlīgo 
ietekmi uz sabiedrības veselību, ko rada 
nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi, 
piemēram, infekcijas slimības un citi 
bioloģiskas, ķīmiskas, vidiskas vai 
nezināmas izcelsmes draudi, atbalstot 
sagatavotības un reaģēšanas spēju 
veidošanu.

(39) Vairāk nekā 80 % priekšlaicīgas 
nāves gadījumu Savienībā izraisa nelipīgas 
slimības, un efektīva slimību profilakse 
paredz daudzas un dažādas pārnozaru 
darbības un pārrobežu aspektus. Turklāt 
Eiropas Parlaments un Padome uzsvēra 
nepieciešamību līdz minimumam 
samazināt nelabvēlīgo ietekmi uz 
sabiedrības veselību, ko rada nopietni 
pārrobežu veselības apdraudējumi, 
piemēram, infekcijas slimības un citi 
bioloģiskas, ķīmiskas, vidiskas vai 
nezināmas izcelsmes draudi, atbalstot 
sagatavotības un reaģēšanas spēju 
veidošanu.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(46) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām, saskaņā ar 
ES apņemšanos īstenot Parīzes nolīgumu 
un izpildīt Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, šī regula 
integrēs rīcību klimata politikas jomā 
Savienības politikas virzienos un ļaus 
sasniegt kopējo mērķi 25 % no ES budžeta 
izdevumiem klimata mērķu izpildei. 
Attiecīgās darbības sagatavošanas un 
īstenošanas procesā tiks apzinātas un 
starpposma izvērtējumā tiks pārskatītas.

(46) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām un 
nodrošināt taisnīgu pāreju saskaņā ar ES 
apņemšanos īstenot Parīzes nolīgumu un 
izpildīt Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, šī regula 
integrēs rīcību klimata politikas jomā 
Savienības politikas virzienos un ļaus 
sasniegt kopējo mērķi 25 % no ES budžeta 
izdevumiem klimata mērķu izpildei. 
Attiecīgās darbības sagatavošanas un 
īstenošanas procesā tiks apzinātas un 
starpposma izvērtējumā tiks pārskatītas.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Tā kā šīs regulas mērķi, proti, 
uzlabot darba tirgu efektivitāti un veicināt 
kvalitatīvu darbavietu pieejamību, uzlabot 
izglītības un apmācības pieejamību un 
kvalitāti, veicināt sociālo iekļautību un 
veselību un mazināt nabadzību, kā arī 
darbības, kas paredzētas Nodarbinātības un 
sociālās inovācijas sadaļā un Veselības 
sadaļā, nevar pietiekami labi sasniegt 
dalībvalstīs, bet to var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šī regula paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(51) Tā kā šīs regulas mērķi, proti, 
uzlabot darba tirgu efektivitāti un 
taisnīgumu un veicināt kvalitatīvu 
darbavietu pieejamību, uzlabot izglītības 
un apmācības pieejamību un kvalitāti, 
veicināt sociālo iekļautību un veselību un 
mazināt nabadzību, kā arī darbības, kas 
paredzētas Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas sadaļā un Veselības sadaļā, 
nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstīs, 
bet to var labāk sasniegt Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar subsidiaritātes principu, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šī regula paredz 
vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi 
minētā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(1) “papildpasākumi” ir darbības, kas 
tiek īstenotas līdztekus pārtikas izdalīšanai 
un/vai minimālās materiālās palīdzības 
sniegšanai un ar kurām paredzēts novērst 
sociālo atstumtību, piemēram, izmantojot 
un nodrošinot sociālos pakalpojumus vai 
sniedzot ieteikumus par mājsaimniecības 
budžeta pārvaldīšanu;

(1) “papildpasākumi” ir darbības, kas 
tiek īstenotas līdztekus pārtikas izdalīšanai 
un/vai minimālās materiālās palīdzības 
sniegšanai un ar kurām paredzēts novērst 
nabadzību un sociālo atstumtību, 
piemēram, izmantojot un nodrošinot 
sociālos pakalpojumus vai sniedzot 
ieteikumus par mājsaimniecības budžeta 
pārvaldīšanu;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) “minimālā materiālā palīdzība” ir 
preces, ar kurām tiek apmierinātas 
personas pamatvajadzības uz cilvēka 
cienīgu dzīvi, piemēram, apģērbs, higiēnas 
preces un mācībām nepieciešamie 
priekšmeti;

(3) “minimālā materiālā palīdzība” ir 
preces, ar kurām tiek apmierinātas 
personas pamatvajadzības uz cilvēka 
cienīgu dzīvi, piemēram, apģērbs, higiēnas 
preces, tostarp sieviešu higiēnas un 
aprūpes preces, un mācībām nepieciešamie 
priekšmeti;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) “taisnīgas pārejas ceļvedis” ir 
stratēģija, kurā ir izklāstītas reģionālās 
darbības, kas veicamas, lai sasniegtu 
klimatam labvēlīgu un resursu ziņā 
efektīvu ekonomiku; 

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) “vistrūcīgākās personas” ir fiziskas (13) “vistrūcīgākās personas” ir fiziskas 
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personas — atsevišķi cilvēki, ģimenes, 
mājsaimniecības vai grupas, kurās ietilpst 
šādi cilvēki —, kuru nepieciešamība pēc 
palīdzības noteikta pēc objektīviem 
kritērijiem, ko, apspriežoties ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
vienlaikus izvairoties no interešu konflikta, 
paredzējušas un apstiprinājušas valsts 
kompetentās iestādes un kuros var iekļaut 
elementus, kas ļauj palīdzību mērķtiecīgi 
novirzīt konkrētos ģeogrāfiskos apgabalos 
mītošām vistrūcīgākajām personām;

personas — atsevišķi cilvēki, ģimenes, 
mājsaimniecības vai grupas, kurās ietilpst 
šādi cilvēki —, kuru nepieciešamība pēc 
palīdzības noteikta pēc viņu dzīves 
apstākļiem (piemēram, pajumtes 
trūkuma) vai objektīviem kritērijiem, ko, 
apspriežoties ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām un vienlaikus 
izvairoties no interešu konflikta, 
paredzējušas un apstiprinājušas valsts 
kompetentās iestādes un kuros var iekļaut 
elementus, kas ļauj palīdzību mērķtiecīgi 
novirzīt konkrētos ģeogrāfiskos apgabalos 
mītošām vistrūcīgākajām personām;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 15. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) “sociālais uzņēmums” ir fiziska 
persona vai neatkarīgi no tā juridiskās 
formas – uzņēmums:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) kuram saskaņā ar statūtiem, 
nolikumu vai jebkādu citu juridisku 
dokumentu, kas var izraisīt atbildību 
saskaņā ar tās dalībvalsts noteikumiem, 
kurā tas atrodas, galvenais sociālais mērķis 
ir panākt pozitīvu un izmērāmu sociālo 
ietekmi, nevis nodrošināt citiem nolūkiem 
paredzētu peļņu, un kurš sniedz 
pakalpojumus vai ražo preces, kas rada 
sociālo atdevi, un/vai izmanto tādas preču 
ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas 
metodes, ar ko tiek īstenoti sociālie mērķi,

(a) kuram saskaņā ar statūtiem, 
nolikumu vai jebkādu citu juridisku 
dokumentu, kas var izraisīt atbildību 
saskaņā ar tās dalībvalsts noteikumiem, 
kurā tas atrodas, galvenais sociālais mērķis 
ir panākt pozitīvu un izmērāmu sociālo 
ietekmi, tostarp ietekmi uz vidi, nevis 
nodrošināt citiem nolūkiem paredzētu 
peļņu, un kurš sniedz sociālos
pakalpojumus vai ražo preces, kas rada 
sociālo atdevi, un/vai izmanto tādas preču 
ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas 
metodes, ar ko tiek īstenoti sociālie mērķi,
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) “sociālās inovācijas” ir darbības, 
kuras ir sociālas gan attiecībā uz to mērķi, 
gan līdzekļiem, un jo īpaši tādas darbības, 
kas saistītas ar jaunu ideju (attiecībā uz 
precēm, pakalpojumiem un modeļiem) 
izstrādi un īstenošanu, kuras apmierina 
sociālās vajadzības un tai pašā laikā rada 
jaunas sociālās attiecības vai sadarbības 
izpausmes, tādējādi sniedzot labumu 
sabiedrībai un veicinot tās spēju rīkoties;

(16) “sociālās inovācijas” ir darbības, 
kuras ir sociālas gan attiecībā uz to mērķi, 
gan līdzekļiem, un jo īpaši tādas darbības, 
kas saistītas ar jaunu ideju (attiecībā uz 
precēm, pakalpojumiem, modeļiem , 
metodēm vai to kombināciju) izstrādi un
īstenošanu, kuras apmierina sociālās 
vajadzības un rada jaunas sociālās 
attiecības vai sadarbības izpausmes, 
tādējādi uzlabojot iedzīvotāju iespējas, 
sniedzot labumu sabiedrībai un veicinot tās 
spēju rīkoties;

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) “sociālās politikas eksperimenti” ir 
politikas intervences pasākumi, kas 
piedāvā inovatīvus risinājumus sociālo 
vajadzību apmierināšanai un ko īsteno 
nelielā mērogā un apstākļos, kuri nodrošina 
iespēju izmērīt to ietekmi pirms to 
atkārtošanas citā sakarā vai plašākā 
mērogā, ja rezultāti izrādītos pārliecinoši;

(17) “sociālās politikas eksperimenti” ir 
politikas intervences pasākumi, kas 
piedāvā inovatīvus risinājumus sociālo 
vajadzību apmierināšanai un ko īsteno 
nelielā mērogā un apstākļos, kuri nodrošina 
iespēju izmērīt to ietekmi pirms to 
atkārtošanas citā ģeogrāfiskajā vai nozares 
kontekstā vai plašākā mērogā, ja rezultāti 
liecinātu par to, ka šie risinājumi 
salīdzinājumā ar spēkā esošo praksi 
sniedz priekšrocības;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) “sociālā iekļaušana” ir process, 
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kurā tiek uzlaboti noteikumi, kuriem 
atbilstīgi indivīdi un grupas piedalās 
sabiedrības dzīvē, — tie uzlabo 
nelabvēlīgā situācijā esošu personu 
spējas, iespējas un cieņu, pamatojoties uz 
viņu identitāti.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESF+ mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm 
panākt augstu nodarbinātības līmeni, 
taisnīgu sociālo aizsardzību un prasmīgu 
un izturīgu darbaspēku, kas sagatavots 
darba pasaulei nākotnē atbilstoši
principiem, kas izklāstīti Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā, kuru 2017. gada 
17. novembrī izsludināja Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija.

ESF+ palīdz dalībvalstīm panākt augstu 
nodarbinātības, jaunu darbvietu radīšanas, 
kvalitātes un iekļaujošas izglītības līmeni, 
vienlīdzīgas iespējas visos līmeņos, sociālo 
progresu un sociālo kohēziju, taisnīgu 
sociālo aizsardzību, nabadzības 
izskaušanu un prasmīgu un izturīgu 
darbaspēku, uzlabot nodarbinātības 
iespējas, stiprināt sociālo kohēziju, 
uzlabot sociālo taisnīgumu, palielināt 
konkurētspēju visā Eiropā saskaņā ar
principiem, kas izklāstīti Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā, kuru 2017. gada 
17. novembrī izsludināja Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija, un 
tiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, tādējādi palīdzot 
stiprināt ES ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESF+ atbalsta, papildina un sniedz 
pievienoto vērtību dalībvalstu 
rīcībpolitikām, ar kurām paredzēts 
nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, darba 
tirgus pieejamību, taisnīgus darba 
nosacījumus, sociālo aizsardzību, sociālo 

ESF+ atbalsta, papildina un sniedz 
pievienoto vērtību dalībvalstu 
rīcībpolitikām, ar kurām paredzēts 
nodrošināt dzimumu līdztiesību, 
vienlīdzīgas iespējas, darba tirgus 
pieejamību, taisnīgus darba nosacījumus, 
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iekļautību un augstu sabiedrības veselības 
aizsardzības līmeni.

nediskrimināciju, sociālo aizsardzību
visiem, piekļuvi pamatpakalpojumiem, 
tostarp izmaksu ziņā pieejamiem 
energoefektīviem mājokļiem, sociālo 
iekļaušanu, jo īpaši trešo valstu 
valstspiederīgo un sociāli atstumto 
kopienu sociālo iekļaušanu, un augstu 
sabiedrības veselības aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ESF+ atbalsta šādus konkrētos 
mērķus tādās politikas jomās kā 
nodarbinātība, izglītība, sociālā iekļautība 
un veselība un tādējādi veicina politikas 
mērķi “Sociālāka Eiropa — Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra īstenošana”, kas izklāstīts 
[gaidāmās KNR] [4.] pantā:

1. ESF+ atbalsta šādus konkrētos 
mērķus tādās politikas jomās kā 
nodarbinātība, izglītība, mobilitāte, sociālā 
iekļautība, nabadzības izskaušana un 
veselība un tādējādi veicina politikas mērķi 
“Sociālāka Eiropa — Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra īstenošana”, kas izklāstīts 
[gaidāmās KNR] [4.] pantā:

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) uzlabot darbvietu pieejamību
visiem darba meklētājiem, jo īpaši 
jauniešiem, ilgstošajiem bezdarbniekiem 
un ekonomiski neaktīvajām personām, un 
veicināt pašnodarbinātību un sociālo 
ekonomiku;

(i) uzlabot piekļuvi pienācīgai un 
taisnīgai nodarbinātībai visiem darba 
meklētājiem, jo īpaši jauniešiem, sievietēm, 
personām ar invaliditāti, ilgstošajiem 
bezdarbniekiem un ekonomiski 
neaktīvajām personām, un veicināt 
nodarbinātību, pašnodarbinātību un 
sociālo ekonomiku, tādējādi nodrošinot 
taisnīgus darba apstākļus;

Grozījums Nr. 52

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



AD\1169650LV.docx 31/57 PE628.700v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) modernizēt darba tirgus iestādes un 
dienestus tā, lai tie varētu novērtēt un 
prognozēt vajadzīgās prasmes, nodrošināt 
savlaicīgu palīdzību un atbalstu, kas 
individuāli pielāgots darba tirgus 
vajadzībām, kā arī sekmēt pāreju un 
mobilitāti;

(ii) modernizēt darba tirgus iestādes un 
dienestus tā, lai tie varētu novērtēt un 
prognozēt vajadzīgās prasmes, nodrošināt 
savlaicīgu palīdzību un atbalstu, kas 
individuāli pielāgots taisnīga darba tirgus 
vajadzībām, kā arī sekmēt pāreju un 
mobilitāti;

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iia) pāriet uz klimatam labvēlīgu, 
resursu ziņā efektīvu un ilgtspējīgu 
ekonomiku atbilstīgi reģionu taisnīgas 
pārejas ceļvežiem; 

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) veicināt sieviešu līdzdalību darba 
tirgū, labāk līdzsvarot darba un ģimenes 
dzīvi, tostarp uzlabot bērnu aprūpes un 
tādas veselīgas un labi pielāgotas darba 
vides pieejamību, kurā ņemti vērā 
veselības apdraudējumi, darbinieku, 
uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanos 
pārmaiņām un aktīvas un veselīgas 
vecumdienas;

(iii) veicināt dzimumu līdztiesību visās 
jomās, tostarp sieviešu līdzdalību darba 
tirgū,, ievērojot vienāda atalgojuma par 
vienādu un vienādi vērtīgu darbu principu 
un nodrošinot taisnīgu iztikas minimumu,
labāk līdzsvarot darba un ģimenes dzīvi, 
tostarp sekmēt vienlīdzīgu piekļuvi 
iekļaujošai un nenošķirtai kvalitatīvai 
pirmsskolas izglītībai un aprūpei un 
personu ar invaliditāti un vecāka 
gadagājuma cilvēku piekļuvi citiem 
kopienas aprūpes pakalpojumiem, un tādas 
veselīgas un labi pielāgotas darba vides un 
dzīves apstākļu pieejamību, kurā ņemti 
vērā veselības apdraudējumi, darbinieku, 
uzņēmumu un uzņēmēju pakāpeniska
pielāgošanos pārmaiņām un aktīvas un 
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veselīgas vecumdienas;

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) uzlabot izglītības un apmācības 
sistēmu kvalitāti, efektivitāti un darba 
tirgus nozīmi, lai sekmētu galveno 
kompetenču, tostarp digitālo prasmju, 
apguvi;

(iv) uzlabot izglītības un apmācības 
sistēmu kvalitāti, efektivitāti un darba 
tirgus nozīmi, lai sekmētu galveno spēju 
un kompetenču, tostarp digitālo prasmju, 
apguvi; veicināt digitālo iekļaušanu un 
atvieglot pāreju no izglītības uz 
nodarbinātību;

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(v) sekmēt, lai jo īpaši nelabvēlīgā 
situācijā esošajiem būtu vienlīdz lielā mērā 
pieejama kvalitatīva un iekļaujoša izglītība, 
no pirmsskolas izglītības un aprūpes līdz 
vispārējai un arodizglītībai un apmācībai 
un augstākajai izglītībai, un lai viņi to 
iegūtu, kā arī veicināt pieaugušo izglītību 
un apmācību, tostarp mācīšanās mobilitāti 
visiem;

(v) sekmēt, lai jo īpaši nelabvēlīgā 
situācijā esošajiem būtu vienlīdz lielā mērā 
pieejama kvalitatīva un iekļaujoša izglītība
un apmācība, no pirmsskolas izglītības un
aprūpes līdz vispārējai un arodizglītībai un 
apmācībai un augstākajai izglītībai, 
nodrošinot to, ka tā nav nošķirta un tajā 
tiek pienācīgi risināta priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas problēma, cita 
starpā nodrošinot otro iespēju,un lai viņi 
to pabeigtu, kā arī veicināt pieaugušo 
izglītību un apmācību, tostarp mācīšanās 
mobilitāti visiem un pieejamību personām 
ar invaliditāti;

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(vi) veicināt mūžizglītību, galvenokārt 
piedāvājot prasmju paaugstināšanas un 
pārkvalificēšanās iespējas visiem, ņemot 
vērā digitālās prasmes, labāk prognozējot 
esošo prasmju pārmaiņas un vajadzību pēc 
jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba 
tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras 
maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti;

(vi) veicināt formālu, neformālu un 
ikdienējo mūžizglītību un piedāvāt
prasmju paaugstināšanas un 
pārkvalificēšanās iespējas, ņemot vērā 
digitālās prasmes, labāk prognozējot esošo 
prasmju pārmaiņas un vajadzību pēc 
jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba 
tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras 
maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti
un līdzdalību sabiedrības dzīvē;

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(vii) veicināt aktīvu iekļautību ar mērķi 
sekmēt vienlīdzīgas iespējas un aktīvu 
līdzdalību un uzlabot piemērotību darba 
tirgum;

(vii) veicināt aktīvu iekļautību un 
pilnīgu līdzdalību sabiedrības dzīvē ar 
mērķi sekmēt vienlīdzīgas iespējas, 
nediskrimināciju, demokrātiju un aktīvu 
līdzdalību un uzlabot nodarbinātības 
iespējas un sociālo iekļaušanu;

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(viii) sekmēt trešo valstu valstspiederīgo 
un sociāli atstumto kopienu, piemēram, 
romu, sociālekonomisko integrāciju;

(viii) sekmēt trešo valstu valstspiederīgo 
un sociāli atstumto kopienu, piemēram, 
romu, ilgtermiņa sociālekonomisko 
integrāciju;

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ix) uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu 
piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un 

(ix) uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu 
piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un 
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cenu ziņā pieejamiem pakalpojumiem, 
modernizēt sociālās aizsardzības sistēmas, 
tostarp veicināt sociālās aizsardzības 
pieejamību, uzlabot veselības aprūpes 
sistēmu un ilgtermiņa aprūpes 
pakalpojumu pieejamību, rezultativitāti un 
noturību;

cenu ziņā pieejamiem pakalpojumiem, 
modernizēt valsts nodarbinātības 
dienestus un sociālās aizsardzības 
sistēmas, tostarp veicināt sociālās 
aizsardzības pieejamību; uzlabot veselības 
aprūpes sistēmu un ilgtermiņa aprūpes 
pakalpojumu pieejamību, rezultativitāti un 
noturību;

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. zaļāku mazoglekļa ekonomiku, kas 
sasniedzama, uzlabojot izglītības un 
apmācības sistēmas, kādas nepieciešamas 
prasmju un kvalifikāciju pielāgošanai, 
darbaspēka kvalifikācijas celšanai, un 
izveidojot jaunas darba vietas nozarēs, kas 
saistītas ar vidi, klimatu, enerģētiku un 
bioekonomiku.

2. zaļāku mazoglekļa ekonomiku, kas 
sasniedzama, uzlabojot izglītības un 
apmācības sistēmas, kādas nepieciešamas 
prasmju un kvalifikāciju pielāgošanai, 
palielinot iedzīvotāju informētību par 
ilgtspējīgu attīstību un dzīves stilu un 
izveidojot jaunas kvalitatīvas darba vietas 
nozarēs, kas saistītas ar vidi, klimatu, 
enerģētiku, aprites ekonomiku un 
bioekonomiku.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējais ESF+ īstenošanai 
atvēlētais finansējums laikposmā no 2021. 
līdz 2027. gadam ir 101 174 000 000 EUR 
pašreizējās cenās.

1. Kopējais ESF+ īstenošanai 
atvēlētais finansējums laikposmā no 2021. 
līdz 2027. gadam ir 118 861 000 000 EUR 
salīdzināmās cenās.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Vīriešu un sieviešu līdztiesība, 
vienlīdzīgas iespējas un nediskriminācija

Dzimumu līdztiesība, vienlīdzīgas iespējas 
un nediskriminācija

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas programmas, ko īsteno ESF+ 
sadaļā, ievērojot dalītās pārvaldības 
principu, un darbības, kas tiek atbalstītas 
Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
sadaļā un Veselības sadaļā, nodrošina 
vīriešu un sieviešu līdztiesību visā to 
sagatavošanas, īstenošanas, uzraudzīšanas 
un izvērtēšanas laikā. Turklāt tās veicina 
vienlīdzīgas iespējas visiem un nepieļauj 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ visā to 
sagatavošanas, īstenošanas, uzraudzīšanas 
un izvērtēšanas laikā.

1. Visas programmas, ko īsteno ESF+ 
sadaļā, ievērojot dalītās pārvaldības 
principu, un darbības, kas tiek atbalstītas 
Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
sadaļā un Veselības sadaļā, nodrošina 
vīriešu un sieviešu līdztiesību visā to 
sagatavošanas, īstenošanas, uzraudzīšanas 
un izvērtēšanas laikā. Turklāt tās veicina 
vienlīdzīgas iespējas visiem un nepieļauj 
diskrimināciju dzimuma, rases, etniskās vai 
sociālās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ visā to 
sagatavošanas, īstenošanas, uzraudzīšanas 
un izvērtēšanas laikā. Resursi būtu 
jāpiešķir saskaņā ar dzimumu līdztiesības 
principa ievērošanu budžeta plānošanā.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis un Komisija atbalsta 
konkrētas mērķtiecīgas darbības, kuru 
mērķis ir jo īpaši palielināt sieviešu 
ilgtermiņa līdzdalību darba dzīvē, 
ievērojot principu, ka vīrieši un sievietes 
par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu 
saņem vienādu darba samaksu,
nodrošinot vismaz tāda atalgojuma 
saņemšanu, kas ļauj segt iztikas 
vajadzības, un uzlabojot viņu profesionālo 
attīstību, apkarot nabadzības feminizāciju, 
samazināt dzimumu segregāciju un 
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dzimumu stereotipus izglītībā un 
apmācībā, darba tirgū un ārpus tā, kā arī 
sekmēt vispārēju darba un privātās dzīves 
līdzsvaru, tostarp vienlīdzīgāku aprūpes 
pienākumu sadali dzimumu starpā. 

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.b punkts (new)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis integrē dzimumu 
līdztiesības principu visos plānošanas 
posmos, sākot no darbības programmu 
prioritāšu izstrādes līdz to īstenošanai, 
uzraudzībai un novērtēšanai, un stiprina 
savas saistības attiecībā uz dzimumu 
līdztiesības principa ievērošanu budžeta 
plānošanā, attiecīgajiem budžeta 
piešķīrumiem nosakot konkrētus 
mērķrādītājus. Dzimumu līdztiesības 
principa ievērošana budžeta plānošanā 
tiek atzīta par svarīgu vienlīdzīgu iespēju 
politikas instrumentu nolūkā padarīt 
pārredzamas dzimumu atšķirības 
centienos panākt vienlīdzīgu līdzdalību, 
tādējādi stiprinot dzimumu līdztiesību 
ESF+ īstenošanā. 

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Dalībvalstis un Komisija veicina 
vienlīdzīgas iespējas visiem, nepieļaujot 
diskrimināciju, kuras pamatā ir dzimums, 
rase, etniskā izcelsme, reliģija vai 
pārliecība, invaliditāte, vecums, 
dzimumīpašības, dzimuma pašizpausme 
un dzimtes identitāte vai seksuālā 
orientācija, visos politikas virzienos 
integrējot nediskriminācijas principu, kā 
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minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
7. pantā. Ar ESF+ palīdzību dalībvalstis 
un Komisija arī atbalsta konkrētas 
darbības, kuru mērķis ir apkarot visu 
veidu diskrimināciju, kā arī uzlabot 
piekļuvi personām ar invaliditāti un tām, 
kuras saskaras ar multiplo diskrimināciju, 
tādējādi sekmējot sociālo iekļaušanu un 
samazinot nevienlīdzību. 

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis un Komisija atbalsta 
arī konkrētas mērķdarbības, kuras veicina 
1. punktā minētos principus, ikvienā no 
ESF+ mērķiem, tostarp pāreju no aprūpes 
iestādē īstenotas aprūpes uz aprūpi kopienā 
un ģimenē.

2. Dalībvalstis un Komisija atbalsta 
arī konkrētas mērķdarbības un tādu valsts 
stratēģiju un rīcības plānu izstrādi, ar 
kuriem veicina 1.–1.c punktā minētos 
principus ikvienā no ESF+ mērķiem, 
tostarp visu personu piekļuves uzlabošanu 
un pāreju no aprūpes iestādē īstenotas 
aprūpes uz aprūpi kopienā un ģimenē.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ESF+ finanšu līdzekļus, ko 
īsteno, ievērojot dalītās pārvaldības 
principu, galvenokārt atvēl intervences 
pasākumiem, kas palīdzēs risināt 
problēmas, kuras noteiktas to dalībvalstu 
reformu programmās, Eiropas pusgadā
un attiecīgajos konkrētai valstij 
paredzētajos ieteikumus, kas pieņemti 
saskaņā ar LESD 121. panta 2. punktu un 
148. panta 4. punktu, un tās ņem vērā 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā noteiktās 
tiesības un principus.

Dalībvalstis ESF+ finanšu līdzekļus, ko 
īsteno, ievērojot dalītās pārvaldības 
principu, galvenokārt atvēl intervences 
pasākumiem, kas palīdzēs risināt sociālās 
problēmas, kuras noteiktas valsts, 
reģionālajā un vietējā līmenī, saskaņā ar 
LESD 151. pantu, pārskatīto Eiropas 
Sociālo hartu (ETS Nr. 163) un Eiropas 
sociālo tiesību pīlārā noteiktajām tiesībām
un principiem.
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Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un attiecīgā gadījumā 
Komisija sekmē sinerģiju un nodrošina 
koordināciju, papildināmību un 
saskaņotību starp ESF+ un citiem 
Savienības fondiem, programmām un 
instrumentiem, piemēram, Erasmus, 
Patvēruma un migrācijas fondu un 
Strukturālo reformu atbalsta programmu, 
tostarp reformu īstenošanas instrumentu un 
tehniskā atbalsta instrumentu, gan 
plānošanas, gan īstenošanas posmā. 
Dalībvalstis un attiecīgā gadījumā 
Komisija pilnveido koordinācijas 
mehānismus, lai izvairītos no darba 
dublēšanās, un nodrošina ciešu sadarbību 
starp tiem, kas ir atbildīgi par programmu 
īstenošanu, lai panāktu, ka atbalsta 
sniegšanas darbības ir saskaņotas un 
racionālas.

Dalībvalstis un attiecīgā gadījumā 
Komisija sekmē sinerģiju un nodrošina 
koordināciju, papildināmību un 
saskaņotību starp ESF+ un citiem 
Savienības fondiem, programmām un 
instrumentiem, piemēram, ERAF, 
InvestEU, Tiesību un vērtību 
instrumentu, Erasmus, Patvēruma un 
migrācijas fondu un Strukturālo reformu 
atbalsta programmu, tostarp reformu 
īstenošanas instrumentu un tehniskā 
atbalsta instrumentu, gan plānošanas, gan 
īstenošanas posmā. Dalībvalstis un 
attiecīgā gadījumā Komisija pilnveido 
koordinācijas mehānismus, lai izvairītos no 
darba dublēšanās, un nodrošina ciešu 
sadarbību starp tām pārvaldības iestādēm, 
kas ir atbildīgas par programmu 
īstenošanu, lai panāktu integrētas pieejas 
un saskaņotas un racionālas atbalsta 
sniegšanas darbības.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis piešķir pienācīgu 
summu no ESF+ finanšu līdzekļiem, kas 
tām atvēlēti, ievērojot dalītās pārvaldības 
principu, tādu problēmu risināšanai, kas 
apzinātas attiecīgajos konkrētai valstij 
paredzētajos ieteikumus, kas pieņemti 
saskaņā ar LESD 121. panta 2. punktu un 
148. panta 4. punktu, un Eiropas 
pusgadā, uz ko attiecas ESF+ darbības 
joma, kā izklāstīts 4. pantā.

svītrots
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Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis vismaz 25 % no ESF+ 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti, 
ievērojot dalītās pārvaldības principu, 
piešķir konkrētajiem mērķiem sociālās 
iekļautības politikas jomā, kas izklāstīti 4. 
panta 1. punkta vii) līdz xi) apakšpunktā, 
tostarp trešo valstu valstspiederīgo 
sociālekonomiskās integrācijas
veicināšanai.

3. Dalībvalstis vismaz 30 % no ESF+ 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti, 
ievērojot dalītās pārvaldības principu, 
piešķir konkrētajiem mērķiem sociālās 
iekļautības politikas jomā, kas izklāstīti 4. 
panta 1. punkta vii) līdz x) apakšpunktā, 
tostarp trešo valstu valstspiederīgo 
sociālekonomiskās iekļaušanas
veicināšanai.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vismaz 2 % no ESF+ finanšu
līdzekļiem, kas tām atvēlēti, ievērojot 
dalītās pārvaldības principu, iedala
konkrētajam mērķim – samazināt materiālo 
nenodrošinātību, kas noteikts 4. panta 1. 
punkta xi) apakšpunktā.

Dalībvalstis vismaz 4 % no līdzekļiem, kas 
tām atvēlēti, ievērojot dalītās pārvaldības 
principu, piešķir konkrētajam mērķim, 
proti, sekmēt vistrūcīgāko personu sociālo 
iekļaušanu un samazināt materiālo 
nenodrošinātību, kā noteikts 4. panta 1. 
punkta xi) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 74

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kurās 15 līdz 29 gadu vecu 
nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā 
neiesaistītu jauniešu skaits 2019. gadā 
saskaņā ar Eurostat datiem pārsniedz 
vidējo rādītāju Savienībā, laikposmā no 
2021. līdz 2025. gadam vismaz 10 % no 
ESF+ finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti, 
ievērojot dalītās pārvaldības principu, 

Dalībvalstis vismaz 5 % no ESF+ finanšu 
līdzekļiem, kas tām atvēlēti, ievērojot 
dalītās pārvaldības principu, piešķir tādiem 
mērķtiecīgiem, pasākumiem un 
strukturālām reformām, kas atbalsta
jauniešu nodarbinātību, pāreju no skolas uz 
darba dzīvi un veidus, kas palīdz atgriezties 
izglītībā vai apmācībā, un otrās iespējas 
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piešķir tādiem mērķtiecīgiem pasākumiem 
un strukturālām reformām, kas atbalstīta
jauniešu nodarbinātību, pāreju no skolas uz 
darba dzīvi un veidus, kas palīdz atgriezties 
izglītībā vai apmācībā, un otrās iespējas 
izglītību, jo īpaši Garantija jauniešiem 
īstenošanas sakarā.

izglītību, jo īpaši Garantijas jauniešiem 
īstenošanas sakarā. Dalībvalstis, kurās 15 
līdz 29 gadu vecu nodarbinātībā, izglītībā 
vai apmācībā neiesaistītu jauniešu skaits 
2019. gadā saskaņā ar Eurostat datiem 
pārsniedz vidējo rādītāju Savienībā vai 
kurās NEET rādītājs ir lielāks par 15 % 
vai jauniešu bezdarba līmenis pārsniedz 
15 %, vismaz 15 % no to dalīti 
pārvaldītajiem ESF+ finanšu līdzekļiem 
attiecīgajā plānošanas periodā piešķir 
iepriekš minētajām darbībām un 
strukturālo reformu pasākumiem.

Grozījums Nr. 75

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vidējā termiņā plānojot ESF+ finanšu 
līdzekļus, ko īsteno, ievērojot dalītās 
pārvaldības principu, 2026. un 2027. 
gadam saskaņā ar [gaidāmās KNR] [14.] 
pantu, dalībvalstis, kurās 15 līdz 29 gadu 
vecu nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā 
neiesaistītu jauniešu skaits 2024. gadā 
saskaņā ar Eurostat datiem pārsniedz 
vidējo rādītāju Savienībā, 2026. un 2027. 
gadā šīm darbībām piešķir vismaz 10 % no 
ESF+ finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti, 
ievērojot dalītās pārvaldības principu.

Vidējā termiņā plānojot ESF+ finanšu 
līdzekļus, ko īsteno, ievērojot dalītās 
pārvaldības principu, 2026. un 2027. 
gadam saskaņā ar [gaidāmās KNR] [14.] 
pantu, dalībvalstis, kurās 15 līdz 29 gadu 
vecu nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā 
neiesaistītu jauniešu skaits 2024. gadā 
saskaņā ar Eurostat datiem pārsniedz 
vidējo rādītāju Savienībā, vai ja to NEET 
rādītājs pārsniedz 15 %, 2026. un 2027. 
gadā šīm darbībām piešķir vismaz 15 % no 
dalīti pārvaldītajiem ESF+ finanšu 
līdzekļiem.

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vismaz 10 % no dalīti 
pārvaldītajiem ESF+ līdzekļiem piešķir 
Eiropas Garantijas bērniem īstenošanai, 
lai nodrošinātu bērnu vienlīdzīgu piekļuvi 
bezmaksas veselības aprūpei, bezmaksas 
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izglītībai, bezmaksas bērnu aprūpes 
pakalpojumiem, pienācīgam mājoklim un 
pilnvērtīgam uzturam.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attālākie reģioni, kuri atbilst pirmās un 
otrās daļas nosacījumiem, savās 
programmās pirmajā daļā norādītajām 
mērķdarbībām piešķir vismaz 15 % no ESF 
finanšu līdzekļiem, kas īstenoti, ievērojot 
dalītās pārvaldības principu. Šo piešķīrumu 
ņem vērā, pārbaudot atbilstību minimālajai 
procentuālajai daļai nacionālajā līmenī, kas 
noteikta šā panta pirmajā un otrajā daļā.

Attālākie reģioni, kuri atbilst pirmās un 
otrās daļas nosacījumiem, savās 
programmās pirmajā daļā norādītajām 
mērķdarbībām piešķir vismaz 20 % no ESF 
finanšu līdzekļiem, kas īstenoti, ievērojot 
dalītās pārvaldības principu. Šo piešķīrumu 
ņem vērā, pārbaudot atbilstību minimālajai 
procentuālajai daļai nacionālajā līmenī, kas 
noteikta šā panta pirmajā un otrajā daļā. Šis 
piešķīrums neaizstāj finansējumu, kas 
nepieciešams infrastruktūras un tālāko 
reģionu attīstībai.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants

Pamattiesību ievērošana

Dalībvalstis un Komisija attiecīgo līdzekļu 
izmantošanā nodrošina pamattiesību 
ievērošanu un atbilstību Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartai. Jebkuras 
izmaksas saistībā ar darbībām, kas 
neatbilst Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartai, neuzskata par attiecināmām 
saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulas 
xx/xx 58. panta 2. punktu un Komisijas 
Deleģēto Regulu (ES) Nr. 240/2014. 

Grozījums Nr. 79
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Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Partnerība Partnerība un daudzlīmeņu pārvaldība

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts nodrošina sociālo 
partneru un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju pienācīgu dalību to 
nodarbinātības, izglītības un sociālās 
iekļautības politikas virzienu īstenošanā, 
kas tiek atbalstīti ESF+ sadaļā, ko īsteno, 
ievērojot dalītās pārvaldības principu.

1. Katra dalībvalsts saskaņā ar 
Kopīgo noteikumu regulas xx/xx 6. pantu 
un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 
Nr. 240/2014 nodrošina jēgpilnu vietējo un
reģionālo pārvaldības iestāžu, sociālo 
partneru, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un pakalpojumu lietotāju
dalību ESF+ stratēģiskajā pārvaldībā 
visos plānošanas posmos, sākot no 
darbības programmu prioritāšu 
noteikšanas līdz visu to politikas virzienu 
īstenošanai, uzraudzībai un novērtēšanai, 
kas tiek atbalstītas ESF+ sadaļā, ko īsteno, 
ievērojot dalītās pārvaldības principu. Tas 
ietver īpašu pieeju sociālo partneru spēju 
veidošanai saskaņā ar 2016. gada 
četrpusējo paziņojumu par jauna sociālā 
dialoga sākumu.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis katrā programmā atvēl 
pienācīgu summu no ESF+ finanšu 
līdzekļiem, ko īsteno, ievērojot dalītās 
pārvaldības principu, sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju spēju 
veidošanai.

2. Dalībvalstis katrā programmā 
vismaz 2 % no ESF+ finanšu līdzekļiem, 
ko īsteno, ievērojot dalītās pārvaldības 
principu, atvēl vietējo un reģionālo 
pašvaldību, sociālo partneru un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju spēju veidošanai
valstu un Eiropas līmenī.
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Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finanšu līdzekļus, kas minēti 7. panta 4. 
punktā, plāno, ņemot vērā konkrēto 
prioritāti vai programmu.

Finanšu līdzekļus, kas minēti 7. panta 4. 
punktā, plāno, ņemot vērā konkrēto 
prioritāti vai programmu. Līdzfinansējuma 
likme minētajai prioritātei vai 
programmai ir 85 %.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants svītrots

Attiecīgo konkrētām valstīm paredzēto 
ieteikumu atbalstīšana

Darbības, ar kurām paredzēts risināt 
problēmas, kas apzinātas attiecīgajos 
konkrētām valstīm paredzētajos 
ieteikumos un Eiropas pusgadā, kā minēts 
7. panta 2. punktā, plāno, ņemot vērā 
vienu vai vairākas konkrētās prioritātes.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atbalsta sociālās 
inovācijas un sociālās politikas 
eksperimentu darbības vai stiprina 
augšupējas pieejas, kas balstās uz 
partnerībām, kurās iesaistītas publiskas 
iestādes, privātais sektors un pilsoniskā 
sabiedrība, piemēram, atbalsta vietējās 

1. Dalībvalstis atbalsta sociālās 
inovācijas un sociālās politikas 
eksperimentu darbības un/vai stiprina 
augšupējas pieejas, kas balstās uz 
partnerībām, kurās iesaistītas publiskas 
iestādes, sociālie partneri, sociālie 
uzņēmumi un pilsoniskā sabiedrība,
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rīcības grupas, kuras izstrādā un īsteno 
kopienu virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas.

piemēram, atbalsta vietējās rīcības grupas, 
kuras izstrādā un īsteno kopienu virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas, kā arī 
tematiskas darbības, kuru mērķis ir 
risināt konkrētu grupu, tostarp 
vistrūcīgāko personu, vajadzības.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai palielinātu attiecīgo 
ieinteresēto personu (piemēram, valstu, 
reģionālo vai vietējo iestāžu, pilsoniskās 
sabiedrības un sociālekonomisko 
organizāciju, sociālo partneru, 
kooperatīvu un vietējo rīcības grupu) 
inovācijas spēju, īpaši paredzētās 
prioritātes nodrošinās līdzekļus sociālās 
inovācijas resursu un kompetenču 
platformu finansēšanai nolūkā efektīvi 
palīdzēt inovācijas darbību izstrādē, 
sagatavošanā, īstenošanā, izvērtēšanā, 
pielāgošanā vai replicēšanā.

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tiešās personāla izmaksas 
pretendē uz ieguldījumu no vispārējā 
atbalsta dalītā pārvaldībā īstenotai ESF+ 
sadaļai, ja to līmenis nepārsniedz 100 % 
no parastā atalgojuma attiecīgās darbības 
veikšanai dalībvalstī, kā liecina Eurostat 
dati.

svītrots

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
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15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 38. pantu, lai 
izmainītu I pielikumā atspoguļotos 
rādītājus, ja tas uzskatāms par vajadzīgu 
programmu īstenošanas progresa efektīvai 
novērtēšanai.

6. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 38. pantu, lai 
izmainītu I pielikumā atspoguļotos 
rādītājus, ja tas uzskatāms par vajadzīgu 
programmu īstenošanas progresa efektīvai 
novērtēšanai, kas ietver ietekmes uz 
dzimumu līdztiesību novērtējumu, lai 
uzraudzītu ESF+ programmu īstenošanu 
dzimumu līdztiesības jomā.

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārtiku un/vai minimālo materiālo 
palīdzību drīkst nodrošināt
vistrūcīgākajām personām tiešā vai netiešā 
veidā, izmantojot elektroniskos kuponus 
vai kartes, ar noteikumu, ka tos var izlietot, 
tikai pretim saņemot pārtiku un/vai 
minimālo materiālo palīdzību, kā noteikts 
2. panta 3. punktā.

Pārtiku un/vai minimālo materiālo 
palīdzību nodrošina vistrūcīgākajām 
personām tiešā vai netiešā veidā, 
izmantojot elektroniskos kuponus vai 
kartes, ar noteikumu, ka tos var izlietot, 
tikai pretim saņemot pārtiku un/vai 
minimālo materiālo palīdzību, kā noteikts 
2. panta 3. punktā, un tie neaizstāj 
nekādus pašreizējos sociālos pabalstus un 
neietekmē tiesības saņemt sociālos 
pabalstus nākotnē. 

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija un dalībvalstis gādā, lai, 
piešķirot palīdzību no ESF+ materiālās 
nenodrošinātības mazināšanai, tiktu 
ievērota vistrūcīgāko personu cieņa un 
netiktu pieļauta šādu personu 
stigmatizēšana.

3. Komisija un dalībvalstis gādā, lai, 
piešķirot palīdzību no ESF+ materiālās 
nenodrošinātības mazināšanai, tiktu 
ievērota vistrūcīgāko personu cieņa, 
sekmēta viņu neatkarība un personiskā 
attīstība un netiktu pieļauta šādu personu 
stigmatizācija.



PE628.700v02-00 46/57 AD\1169650LV.docx

LV

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārtikas piegādi un/vai materiālās 
palīdzības sniegšanu vistrūcīgākajām 
personām drīkst papildināt ar šādu personu 
nosūtīšanu uz kompetentiem dienestiem un 
citu tādu papildpasākumu veikšanu, kuru 
mērķis ir šādu personu sociālā iekļautība.

4. Pārtikas piegādi un/vai materiālās 
palīdzības sniegšanu vistrūcīgākajām 
personām papildina ar šādu personu 
nosūtīšanu uz kompetentiem dienestiem un 
citām papildu iniciatīvām vai 
psiholoģiskas motivēšanas pasākumiem, 
kuru mērķis ir šādu personu sociālā 
iekļautība.

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vadošās iestādes līdz 2025. gada 
30. jūnijam un 2028. gada 30. jūnijam 
nosūta Komisijai iepriekšējā gadā veiktā 
galīgo atbalsta saņēmēju strukturētā 
apsekojuma rezultātus. Šā apsekojuma 
pamatā ir modelis, ko ar īstenošanas aktu 
nosaka Komisija.

3. Vadošās iestādes līdz 2025. gada 
30. jūnijam un 2028. gada 30. jūnijam 
nosūta Komisijai iepriekšējā gadā veiktā 
galīgo atbalsta saņēmēju strukturētā 
apsekojuma rezultātus, īpašu uzmanību
pievēršot viņu dzīves apstākļiem un 
materiālās nenodrošinātības veidam. Šā 
apsekojuma pamatā ir modelis, ko ar 
īstenošanas aktu nosaka Komisija.

Grozījums Nr. 92

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) nodrošināt konkrētus atbalsta 
pakalpojumus darba devējiem un darba 
meklētājiem ar nolūku izstrādāt integrētu 
Eiropas darba tirgu, proti, no pirmsatlases 
sagatavošanas līdz atbalstam pēc 

(d) izstrādāt un nodrošināt konkrētus 
atbalsta pakalpojumus darba ņēmējiem,
darba devējiem un darba meklētājiem ar 
nolūku izstrādāt integrētu Eiropas darba 
tirgu, proti, no pirmsatlases sagatavošanas 
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iekārtošanas darbā, lai aizpildītu vakances 
noteiktām nozarēm, profesijām, valstīm, 
pierobežas reģionos vai noteiktām 
iedzīvotāju grupām (piemēram, 
neaizsargātām personām);

līdz atbalstam pēc iekārtošanas darbā, lai 
aizpildītu vakances noteiktām nozarēm, 
profesijām, valstīm, pierobežas reģionos 
vai noteiktām iedzīvotāju grupām 
(piemēram, pārrobežu darba ņēmējiem un
personām neaizsargātā situācijā);

Grozījums Nr. 93

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) atbalstīt valsts nodarbinātības 
dienestu, pilsoniskās sabiedrības un 
sociālo partneru pārrobežu partnerības, 
lai veicinātu pārrobežu darba tirgu un 
pārrobežu mobilitāti ar sociāli taisnīgiem 
nosacījumiem; 

Grozījums Nr. 94

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atbalstīt tādas tirgus ekosistēmas 
izstrādi, kas saistīta ar mikrofinansējuma 
nodrošināšanu mikrouzņēmumiem 
darbības uzsākšanas un izvēršanas posmā, 
jo sevisķi tiem, kuri nodarbina mazāk 
aizsargātās personas;

e) atbalstīt tādas tirgus ekosistēmas 
izstrādi, kas saistīta ar mikrofinansējuma 
nodrošināšanu mikrouzņēmumiem 
darbības uzsākšanas un izvēršanas posmā, 
jo sevišķi tiem, kuri nodrošina mazāk 
aizsargātām personām kvalitatīvus darba 
apstākļus un piekļuvi sociālajai 
apdrošināšanai, lai palīdzētu noteikt un
atzīt tādus labas politikas prakses 
piemērus kā efektīvas iepirkuma pieejas 
mikroorganizācijām un mazām un 
vidējām organizācijām; 

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) atbalstīt valsts nodarbinātības 
dienestu un sociālo partneru pārrobežu 
partnerības, lai pierobežas reģionos 
veicinātu pārrobežu darba tirgu un 
pārrobežu mobilitāti saskaņā ar
kvalitatīviem sociālajiem nosacījumiem;

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) atbalstīt tīkla veidošanu Savienības 
līmenī un dialogu ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām un to starpā 
jomās, kas minētas 4. pantā, un palīdz 
veidot šo ieinteresēto personu, tostarp 
valsts nodarbinātības dienestu, sociālā 
nodrošinājuma iestāžu, mikrofinansēšanas 
iestāžu un tādu iestāžu institucionālās 
spējas, kas nodrošina finansējumu 
sociālajiem uzņēmumiem un sociālo 
ekonomiku;

(f) atbalstīt tīkla veidošanu Savienības 
līmenī un dialogu ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām un to starpā 
jomās, kas minētas 4. pantā, un palīdz 
veidot to ieinteresēto personu, tostarp 
valsts nodarbinātības dienestu, sociālā 
nodrošinājuma iestāžu, mikrofinansēšanas 
iestāžu un tādu iestāžu institucionālās 
spējas, kas nodrošina finansējumu 
sociālajiem uzņēmumiem un sociālajai 
ekonomikai, un nevalstisko organizāciju 
spējas;

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) pārrobežu partnerības un pārrobežu 
reģionos sniegtus atbalsta pakalpojumus,

(i) pārrobežu partnerības un atbalsta 
pakalpojumus, sniedzot informāciju, 
konsultācijas un darbā iekārtošanas 
pakalpojumus darba ņēmējiem, tostarp 
mācekļiem, stažieriem un praktikantiem, 
un migrējošiem darba ņēmējiem, kā arī 
darba meklētājiem un darba devējiem 
pārrobežu reģionos,
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Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a pants

Pārvaldība

1. Komisija apspriežas ar Savienības 
ieinteresētajām personām, jo īpaši ar 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, par 
nodarbinātības un sociālās inovācijas 
darba programmām, to prioritātēm, 
stratēģiskajām ievirzēm un īstenošanu. 

2. Komisija izveido nepieciešamās 
attiecības ar Nodarbinātības komiteju, 
Sociālās aizsardzības komiteju, Darba 
drošības un veselības aizsardzības 
padomdevēju komiteju, Rūpniecisko 
attiecību ģenerāldirektoru grupu un 
Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības 
padomdevēju komiteju, lai nodrošinātu, 
ka tās tiek regulāri un pienācīgi 
informētas par programmas īstenošanas 
gaitu. Komisija informē arī citas 
komitejas, kuru darbs saistīts ar 
stratēģijām, instrumentiem un darbībām, 
kas saistītas ar šo programmu. 

3. Saskaņā ar Nodarbinātības un 
sociālās inovācijas sadaļu īstenoto 
darbību rezultāti tiek regulāri un 
piemērotā veidā paziņoti un nodoti 
Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai, kā arī sociālajiem 
partneriem un sabiedrībai, lai pēc iespējas 
palielinātu to ietekmi, ilgtspēju un 
pievienoto vērtību Savienības līmenī. 

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iiia) atbalstīt tādu prasmju un 
instrumentu pilnveidi, kas saistīti ar 
efektīvu paziņošanu par riskiem,

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) atbalstīt veselības un aprūpes 
digitālo pārveidi,

(ii) atbalstīt veselības un aprūpes 
digitālo pārveidi un sadarbības tīkla 
izveidi,

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iiia) atbalstīt veselības aprūpes 
pakalpojumu pārorientēšanu, par 
prioritāti izvirzot cilvēku, veselības aprūpi 
dzīvesvietā un dzīvesvietas tuvumā 
(piemēram, tiešā tuvumā sniegti 
pakalpojumi, iniciatīvas medicīna, 
slimnīcu un teritoriālo tīklu integrācija, 
vidējā līmeņa aprūpe, integrēta paliatīvā 
aprūpe, aprūpes cilvēciskošana),

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iiib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iiib) novērst nevienlīdzību (piemēram, 
veicinot piekļuvi pakalpojumiem 
nelabvēlīgā situācijā 
esošām/neaizsargātām grupām, novēršot 
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sociālo atstumtību, sekmējot uz 
dzimumiem orientētu medicīnu, metodes 
un instrumentus taisnīguma 
nodrošināšanai, nesen ieceļojušo 
ārvalstnieku iekļaušanu un vienlīdzīgas 
iespējas, kā arī sniedzot atbalstu seksuālās 
veselības un aktīvu vecumdienu 
nodrošināšanai),

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iiic punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iiic) atbalstīt iedzīvotāju un kopienas 
līdzdalību Veselības sadaļas īstenošanā 
(piemēram, veicinot izglītotību veselības 
jautājumos, pilsonisko līdzdalību un 
sadarbību starp valsts un trešā sektora 
organizācijām, neaizsargāto personu 
iekļaušanu nodarbinātībā, ar dzimumu 
saistītas vardarbības novēršanu, 
nabadzības kā sociālā faktora / veselības 
apdraudējuma pretstatīšanu),

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) izstrādāt un īstenot tādas pieejas, 
kurās ņemti vērā turpmākie veselības 
sistēmām risināmie izaicinājumi;

(iv) izstrādāt un īstenot tādas pieejas, 
kurās ņemti vērā turpmākie veselības 
sistēmām risināmie izaicinājumi, 
piemēram, attiecīgi daudzdisciplīnu 
pieejas piemērošanas modeļi;

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) tādas paraugprakses nodošanu, 
pielāgošanu un izvēršanu starp 
dalībvalstīm, kurai ir Savienības līmeņa 
pievienotā vērtība,

(i) tādas paraugprakses apmaiņu, 
nodošanu, pielāgošanu un izvēršanu starp 
dalībvalstīm, kurai ir Savienības līmeņa 
pievienotā vērtība,

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) nacionālajiem kontaktpunktiem, 
kuros pieejamas konsultācijas, informācija 
un palīdzība saistībā ar programmas 
īstenošanu,

(iv) reģionālajiem, starpreģionālajiem 
un nacionālajiem kontaktpunktiem, kuros 
pieejamas konsultācijas, informācija un 
palīdzība saistībā ar programmas 
īstenošanu,

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra daībvalsts ne ilgāk kā uz 
septiņiem gadiem ieceļ vienu valdības 
pārstāvi, vienu darba ņēmēju organizāciju 
pārstāvi, vienu darba devēju organizāciju 
pārstāvi un vienu aizstājēju katram 
loceklim. Locekļa prombūtnes gadījumā 
aizstājējs automātiski ir tiesīgs piedalīties 
sēdē.

2. Katra dalībvalsts ne ilgāk kā uz 
septiņiem gadiem ieceļ vienu valdības 
pārstāvi, vienu darba ņēmēju organizāciju 
pārstāvi, vienu darba devēju organizāciju 
pārstāvi, vienu pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvi saskaņā ar struktūrfondu kopīgo 
noteikumu 6. panta 1. punkta 
1.c) apakšpunktu un vienu aizstājēju 
katram loceklim. Locekļa prombūtnes 
gadījumā aizstājējs automātiski ir tiesīgs 
piedalīties sēdē.

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
40. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF+ komitejā piedalās pa vienam 
pārstāvim no katras Savienības līmeņa 
organizācijas, kas pārstāv darba ņēmēju 
organizācijas un darba devēju 
organizācijas.

3. ESF+ komitejā piedalās pa vienam 
pārstāvim no katras Savienības līmeņa 
organizācijas, kas pārstāv darba ņēmēju 
organizācijas, darba devēju organizācijas 
un sociālās pilsoniskās sabiedrības
organizācijas.

Grozījums Nr. 109

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a ESF+ komiteja uz savām 
sanāksmēm var aicināt Eiropas 
Investīciju bankas un Eiropas Investīciju 
fonda pārstāvjus, kā arī attiecīgo 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
pārstāvjus. 

Grozījums Nr. 110

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESF+ komitejas atzinumus pieņem ar 
balsojumā derīgi nodoto balsu absolūto 
vairākumu, un tos iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai informācijai. Komisija 
informē ESF+ komiteju par to, kādā veidā 
tā ir ņēmusi vērā tās atzinumus. Komisija 
informē ESF+ komiteju par to, kādā veidā 
tā ir ņēmusi vērā tās atzinumus.

ESF+ komitejas atzinumus pieņem ar 
balsojumā derīgi nodoto balsu absolūto 
vairākumu, un tos iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai informācijai. Komisija 
informē ESF+ komiteju par to, kādā veidā 
tā ir ņēmusi vērā tās atzinumus. Komisija 
rakstiski informē ESF+ komiteju par to, 
kādā veidā tā ir ņēmusi vērā tās atzinumus.

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi personas dati jāsadala pa dzimumiem 
(sieviešu, vīriešu, nebinārais). Ja dažu 
rezultātu iegūšana nav iespējama, ar 
šādiem rezultātiem saistīto datu vākšana un 
paziņošana nav nepieciešama.

Visi personas dati jāsadala pa dzimumiem 
(sieviešu, vīriešu, nebinārais). Ja noteikti 
rezultāti nav būtiski, ar šādiem rezultātiem 
saistīto datu vākšana un paziņošana nav 
nepieciešama. Attiecībā uz īpaši 
nelabvēlīgā stāvoklī esošām personām 
sensitīvus personas datus var reģistrēt 
anonīmi. 

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1.b punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dati par šiem rādītājiem netiek iegūti no 
datu reģistriem, šo rādītāju vērtības var 
noteikt, izmantojot uz informāciju balstītas 
aplēses, ko veicis atbalsta saņēmējs.

Ja dati par šiem rādītājiem netiek iegūti no 
datu reģistriem, šo rādītāju vērtības var 
noteikt, izmantojot uz informāciju balstītas 
aplēses, ko veicis atbalsta saņēmējs.
Dalībnieki sniedz datus pēc brīvprātības 
principa. Atteikumam norādīt datus nav 
negatīvas ietekmes uz dalībniekiem vai 
projekta vadītājiem.

Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1.b punkts – 1. daļa – 5.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- dalībnieki no ģeogrāfiskajiem 
apgabaliem ar augstu nabadzības un 
sociālās atstumtības līmeni,

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1.b punkts – 1. daļa – 6.a ievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- dalībnieki vecumā līdz 18 gadiem.

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
Ia pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia pielikums

Kopējie rādītāji par ESF+ atbalstu tādu 
cilvēku sociālās iekļaušanas veicināšanai, 

kurus apdraud nabadzība vai sociālā 
atstumtība

Visus savāktos personas datus iedala pēc 
dzimuma (sievietes, vīrieši, nebinārais). Ja 
rezultāti nav būtiski, konkrētie dati nav 
jāapseko un jānodod. Visi savāktie dati ir 
apsekoti anonīmi. Dalībnieku dati tiek 
sniegti pēc brīvprātības principa. 
Atteikumam norādīt datus nav negatīvas 
ietekmes uz dalībniekiem vai projekta 
vadītājiem.

Kopējie iznākuma rādītāji:

- trūcīgākās personas (piemēram, 
bezdarbnieki un ilgtermiņa bezdarbnieki, 
cilvēki ar invaliditāti, bezpajumtnieki, 
vientuļie vecāki, trešo valstu 
valstspiederīgie, minoritātes utt.),

- bērni, kuri nav sasnieguši 18 gadu 
vecumu,

- personas, kas jaunākas par 
30 gadiem,

- personas, kas vecākas par 
54 gadiem.
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