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ĪSS PAMATOJUMS

Mēs, eiropieši, tiecamies domāt par sevi kā par cilvēkiem, kuri var pilnībā izmantot un 
izbaudīt savas pamattiesības. 

Tomēr, tuvāk aplūkojot mūsu sabiedrību, redzam, ka vairāk nekā 100 miljoni eiropiešu 
ikdienā cīnās ar nabadzību un materiālo trūkumu, un mēs visi zinām, ka nabadzība ir 
cilvēktiesību pārkāpums, jo tā liedz cilvēkiem iespēju izmantot un izbaudīt visas pārējās viņu 
tiesības. Atzīstot nabadzības postošo ietekmi, 2030. gada Ilgtspējīgas attīstības programmā ir 
teikts, ka nabadzības — tostarp galējas nabadzības — izskaušana visos tās veidos un 
dimensijās ir vislielākais izaicinājums pasaulē, tomēr bez tās nav iespējama ilgtspējīga 
attīstība, un izvirzīts pirmais ilgtspējīgas attīstības mērķis —"izskaust nabadzību visos tās 
veidos visā pasaulē".

Diemžēl nabadzība ir tikai viens no daudzajiem pamattiesību pārkāpumiem Savienībā —
miljoniem cilvēku ar invaliditāti joprojām vēlas uzlabot dzīves apstākļus ģimenē vai kopienā 
un reāli piedalīties sabiedriskajā dzīvē; miljoniem romu tautības cilvēku jau gadsimtiem ilgi 
tiek sistemātiski izslēgti no sabiedrības, miljoniem jauniešu, kas nāk no nelabvēlīgas sociālās 
vides, nesaņem iespēju īstenot savu patieso potenciālu, un miljoniem sieviešu sistemātiski tiek 
liegta vienāda atlīdzība par vienādu darbu, vecumdienās nolemjot viņas nabadzībai.

Visi šie cilvēki un vēl daudzi citi ir dzīvs pierādījums tam, ka, bieži vien pat neapzināti un 
netīši, mūsu valstu un Savienības programmas un fondi ir diskriminējoši, jo neņem vērā 
Savienības iedzīvotāju problēmas un realitāti. 

Ja mēs nopietni izturamies pret vērtībām, ko esam kopīgi noteikuši Līgumos, un vēlamies 
izpildīt Savienības kopīgi noteiktās saistības un sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus, mēs 
nevaram pieļaut, ka Savienības budžets nespēj nodrošināt nediskrimināciju un vienlīdzīgas 
iespējas.

Eiropas Sociālais fonds Plus ir fonds, kas paredzēts ieguldījumiem cilvēkos, viņu attīstībā un 
viņu vajadzību nodrošināšanā. Tas aptver mūsu dzīvi no dzimšanas brīža līdz vecumdienām 
un ir klātesošs tādās nozarēs kā izglītība un apmācība, nodarbinātība, sociālā un aprūpes joma.

Ja šo fondu izveido pareizi, ja dalībvalstu iestādes nodrošina pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, sociālo partneru, līdztiesības iestāžu un cilvēktiesību institūciju būtisku 
līdzdalību ESF+ atbalstīto programmu plānošanā, īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā un ja 
tās apkaro korupciju, ESF+ var pakāpeniski izmainīt mūsu pašlaik tik smago Eiropas realitāti; 
tas var samazināt nabadzību, veicināt visu mūsu pilsoņu un iedzīvotāju potenciāla īstenošanu
un palīdzēt to cilvēku ilgtermiņa integrācijā, kuri ir atraduši savas jaunās mājas Eiropas 
Savienībā.

Tādēļ atzinuma sagatavotājas galvenais nolūks ir panākt, ka ESF+ kā līdzeklis, lai aizsargātu, 
attīstītu un nodrošinātu cilvēkiem iespējas, var pilnībā sasniegt savus mērķus. Atzinuma 
sagatavotājas nodoms ir grozīt šā priekšlikuma tekstu tā, lai tas nodrošinātu, ka nākotnes 
projekti būs maksimāli iekļaujoši un nediskriminējoši un ka tie sekmēs labākas dzīves 
izredzes ikvienam Eiropas Savienības iedzīvotājam, tādējādi nodrošinot mūsu sabiedrības 
ilgtspēju.
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GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 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 piekļuve 
darba tirgum; taisnīgi darba nosacījumi; 
sociālā aizsardzība un 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, 2017. gada 17. 
novembrī kopīgi izsludināja Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru. Divdesmit pīlāra 
pamatprincipi ir strukturēti trijās 
kategorijās: vienādas iespējas un piekļuve 
darba tirgum; taisnīgi darba nosacījumi; 
sociālā aizsardzība un 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,
sociālā iekļaušana un veselība, tādējādi 
sekmējot ekonomisko, teritoriālo un 
sociālo kohēziju saskaņā ar Līgumu par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 174. 
pantu.

Grozījums Nr. 2

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 

(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 
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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 
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.

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 
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, ES 
programmu attiecībā uz romu integrācijas 
valsts stratēģijām laikposmam pēc 2020. 
gada, 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.

Grozījums Nr. 3

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 

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, migrācija un trešo valstu 
valstspiederīgo integrācija un iekļaušana, 
pāreja uz tīru enerģiju, tehnoloģiju attīstība 
un strauji novecojoša sabiedrība un
darbaspēks, kā arī arvien lielāks prasmju 
un darbaspēka trūkums atsevišķās nozarēs 
un reģionos, jo īpaši MVU. Ņemot vērā 
esošās ekonomiskās un sociālās reģionu 
atšķirības un mainīgo situāciju darba tirgū, 
Savienībai vajadzētu būt gatavai 
pašreizējām un turpmākajām problēmām, 
veidot ieguldījumus attiecīgās prasmēs, 
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politiku, tostarp saistībā ar darbaspēka 
mobilitāti.

veicinot iekļaujošāku izaugsmi un 
uzlabojot izglītības, apmācības,
nodarbinātības un sociālo politiku, tostarp 
saistībā ar darbaspēka mobilitāti.

Grozījums Nr. 4

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 darba tirgus efektivitāti un 
veicināt kvalitatīvu nodarbinātību, uzlabot 
kvalitatīvas izglītības un apmācības 
pieejamību, kā arī sekmēt sociālo 
iekļautību un veselību un izskaust
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. 5

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 

(13) ESF+ būtu jācenšas veicināt 
nodarbinātību, izmantojot aktīvus 
intervences pasākumus īpaši jauniešu, 
ilgstošo bezdarbnieku un ekonomiski 
neaktīvo personu (re)integrēšanai darba 
tirgū, īpašu uzmanību pievēršot 
nelabvēlīgā situācijā esošām sociālajām 
grupām, piemēram, personām ar 
invaliditāti, trešo valstu 
valstspiederīgajiem, romu tautības 
cilvēkiem, bezpajumtniekiem vai 
nabadzīgām personām, cilvēkiem, kuri 
dzīvo nelabvēlīgos mikroreģionos un 
lauku teritorijās, cilvēkiem, kuri ir vecāki 
par 50 gadiem, un cilvēkiem ar zemu 
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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.

izglītības līmeni vai pamatprasmēm, kā arī 
veicinot pašnodarbinātību un sociālo 
ekonomiku. ESF + būtu jācenšas veicināt 
jauniešu nodarbinātību ar konkrētu 
pasākumu palīdzību, tostarp atbalstot 
taisnīgu un brīvprātīgu mobilitāti un 
sekmējot agrīnu iekļaušanos darba tirgū.
ESF+ būtu jācenšas uzlabot darba tirgu 
darbību, atbalstot darba tirgus iestāžu, 
piemēram, valsts nodarbinātības dienestu, 
modernizēšanu, lai palielinātu to 
efektivitāti, uzlabotu to spēju nodrošināt 
aktīvākas mērķtiecīgas konsultācijas un 
profesionālo orientāciju darba meklējumos, 
pāreju uz nodarbinātību, īpaši pievēršot 
uzmanību nelabvēlīgākā situācijā esošām 
sociālajām grupām, jāuzlabo darba 
ņēmēju mobilitāte un jāsniedz 
pakalpojumi nediskriminējošā veidā. ESF 
+ būtu jāpalīdz novērst nestabilu 
nodarbinātību, lai nodrošinātu, ka visu 
veidu darba līgumi nodrošina pienācīgus 
darba apstākļus ar pienācīgu sociālo 
nodrošinājumu saskaņā ar Starptautiskās 
Darba organizācijas Programmu 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai, 
LESD 9. pantu, Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu un Eiropas Sociālo 
hartu. ESF+ vajadzētu veicināt sieviešu 
dalību darba tirgū (īpašu uzmanību 
pievēršot vientuļajām mātēm), izmantojot 
pasākumus, kuru mērķis ir, cita starpā, 
uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru 
un kvalitatīvas, bezmaksas vai finansiāli 
pieejamas bērnu aprūpes, apgādājamo 
aprūpes un vāka gadagājuma cilvēku 
aprūpes pakalpojumu vieglu 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.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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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) ESF+ būtu jānodrošina atbalsts, ar 
kuru paredzēts uzlabot izglītības un 
apmācības sistēmu kvalitāti, 
nediskriminējošo raksturu, pieejamību, 
efektivitāti un darba tirgus nozīmes 
palielināšanu, lai sekmētu galveno 
kompetenču, jo īpaši sociālo, digitālo un 
valodas prasmju apguvi, kas nepieciešamas 
ikvienam personiskajai izaugsmei un 
attīstībai, nodarbinātībai, sociālajai 
iekļautībai un aktīvam pilsoniskumam, 
tomēr tik daudziem cilvēkiem, kas dzīvo 
Savienībā, šo prasmju nav tādēļ, ka viņi ir 
nošķirti un atstumti no sabiedrības, vai 
institucionalizācijas dēļ. Ilgstošu 
bezdarbnieku un cilvēku, kas nāk no 
nelabvēlīgas sociālās vides, gadījumā 
īpašu uzmanību pievērš tam, lai dotu 
viņiem iespējas, ļaujot nostiprināt savu 
pašapziņu un spēju piekļūt savām 
tiesībām un pieprasīt tās. ESF+ vajadzētu 
veicināt progresu izglītībā un apmācībā un 
pāreju uz darba dzīvi, atbalstīt mūžizglītību 
un piemērotību darba tirgum visiem un 
veicināt sociālo iekļautību un sociālo un 
ekonomisko inovāciju, atbalstot 
mērogojamas un ilgtspējīgas iniciatīvas 
šajās jomās. To varētu panākt, izmantojot 
mācīšanos darbavietā un māceklību, 
atbalstu uzņēmumiem, kas nodarbina 
personas ar invaliditāti, profesionālo 
orientāciju mūža garumā un prasmju 
prognozēšanu, sadarbībā ar nozares 
pārstāvjiem, atjauninātiem mācību 
materiāliem, prognozēšanu un absolventu 
apzināšanu, pedagogu apmācīšanu, īpaši, 
lai strādātu ar studentiem no nelabvēlīgas 
vides, romiem un studentiem ar 
mācīšanās grūtībām, mācību rezultātu 
apstiprināšanu un kvalifikāciju atzīšanu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
15. apsvērums
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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 tiem, kas pieder pie 
nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, sākot 
ar agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi
(īpašu uzmanību pievēršot bērniem no 
nelabvēlīgas sociālās vides, piemēram, 
bērnunamu audzēkņiem un bērniem 
bezpajumtniekiem), un beidzot ar vispārējo 
un profesionālo izglītību un apmācību un 
augstāko izglītību, kā arī pieaugušo 
izglītību un apmācību, tādējādi novēršot 
nabadzības nodošanu no vienas paaudzes 
otrā, veicinot iespējas pāriet no vienas 
izglītības un apmācības jomas uz citu, 
samazinot un 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 aktīvi vēršoties pie nelabvēlīgā 
situācijā esošiem izglītojamiem, lai 
nodrošinātu viņu dalību mācību 
mobilitātē.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) ESF+ būtu jāatbalsta izglītojošas 
shēmas, kas nodrošina pieaugušajiem ar 
zemu prasmju līmeni iespēju iegūt 
minimālo rakstpratības, rēķinpratības un 
digitālās kompetences līmeni saskaņā ar 
Padomes 2016. gada 19. decembra 
Ieteikumu Nr. 2016/C 484/01 “Prasmju 
pilnveides ceļi — jaunas iespējas 
pieaugušajiem”1a.
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__________________

1aOV C 484, 24.12.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ESF+ būtu jāveicina elastīgas
prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas 
iespējas visiem, jo īpaši digitālās prasmes 
un svarīgāko pamattehnoloģiju apguve, lai 
sniegtu cilvēkiem prasmes pielāgoties 
digitalizācijai, tehnoloģiskām pārmaiņām, 
inovācijai, sociālajām un ekonomiskajām 
pārmaiņām, veicinot mobilitāti un atbalstot 
karjeras maiņu, jo īpaši zemas 
kvalifikācijas un/vai mazkvalificētiem 
pieaugušajiem saskaņā ar Prasmju 
programmu Eiropai.

(16) ESF+ būtu jāveicina elastīgas 
prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas 
iespējas visiem, ņemot vērā dažādu 
nelabvēlāgākā situācijā esošu sociālo 
grupu problēmas, jo īpaši digitālās 
prasmes un svarīgāko pamattehnoloģiju 
apguve, lai sniegtu cilvēkiem prasmes 
pielāgoties digitalizācijai, tehnoloģiskām 
pārmaiņām, inovācijai, sociālajām un 
ekonomiskajām pārmaiņām, veicinot 
mobilitāti un atbalstot karjeras maiņu, jo 
īpaši zemas kvalifikācijas un/vai 
mazkvalificētiem pieaugušajiem saskaņā ar 
Prasmju programmu Eiropai.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Sinerģijai ar programmu “Tiesības 
un vērtības” būtu jānodrošina, ka ESF + 
var iekļaut un paplašināt darbības, lai 
novērstu un apkarotu diskrimināciju, 
rasismu, ksenofobiju, antisemītismu, pret 
musulmaņiem vērstu naidu un citas 
neiecietības izpausmes, kā arī veltīt īpašu 
rīcību, lai novērstu naidu, segregāciju un 
stigmatizāciju, tostarp iebiedēšanu, 
aizskaršanu un neiecietīgu attieksmi.
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Grozījums Nr. 11

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 izskaust nabadzību, lai pārrautu 
nelabvēlīgu apstākļu mantošanu no 
paaudzes paaudzē un panāktu sociālo 
iekļaušanu, nodrošinot vienlīdzīgas 
iespējas visiem, apkarojot diskrimināciju 
un mazinot nevienlīdzību veselības un 
izglītības jomā. Tas nozīmē arī mobilizēt 
virkni proaktīvu un reaģējošu politikas 
pasākumu, kas paredzēti 
visnelabvēlīgākajā situācijā esošām 
personām neatkarīgi no vecuma vai 
valstspiederības, tostarp bērniem, sociāli 
atstumtām kopienām, piemēram, romiem, 
cilvēkiem ar invaliditāti, 
bezpajumtniekiem, trešo valstu 
valstspiederīgajiem, personām, kas dzīvo 
lauku apvidos, 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 bezmaksas vai 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. ESF+ būtu arī jāpievēršas 
lauku nabadzībai, kas izriet no tādiem 
īpašiem lauku rajonu trūkumiem kā 
nelabvēlīga demogrāfiskā situācija, vājš 
darba tirgus, ierobežota piekļuve izglītības 
un apmācības pakalpojumiem vai to 
zemāka kvalitāte, kā arī veselības aprūpes 
un sociālo pakalpojumu trūkums.
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Grozījums Nr. 12

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, 
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.

(19) ESF+ vajadzētu veicināt nabadzības 
izskaušanu, atbalstot valstu shēmas, kas 
paredzētas nenodrošinātības ar pārtiku un 
materiālās nenodrošinātības mazināšanai
un sekmētu vistrūcīgāko personu un to 
personu sociālo integrāciju, kurus ir 
skārusi vai 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 4% no dalītā 
pārvaldībā īstenotas ESF+ sadaļas 
nacionālajiem finanšu līdzekļiem būtu 
jāpiešķir tam, lai izskaustu 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 
kuru paredzēts mazināt vistrūcīgāko 
personu materiālo nenodrošinātību, 
attiektos pēc iespējas vienkāršāki 
noteikumi.

Grozījums Nr. 13

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 

(20) Ņemot vērā vajadzību pastiprināt 
centienus, lai risinātu trešo valstu 
valstspiederīgo integrācijas un 
iekļaušanas jautājumu visā Savienībā un 
lai nodrošinātu saskaņotu, stingru un 
konsekventu atbalstu solidaritātes un 
taisnīgas un kopīgas atbildības centieniem, 
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atbalsts, ar ko veicina trešo valstu 
valstspiederīgo sociālekonomisko 
integrāciju, līdztekus Patvēruma un 
migrācijas fonda finansētām darbībām.

ESF+ būtu jānodrošina atbalsts, ar ko 
veicina trešo valstu valstspiederīgo 
sociālekonomisko integrāciju, līdztekus 
darbībām, ko finansē ar Patvēruma un 
migrācijas fondu, ERAF un tiem fondiem, 
kam var būt pozitīva ietekme uz trešo 
valstu valstspiederīgo integrāciju un 
iekļaušanu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Dalībvalstu iestādēm, kas atbild 
par ESF + plānošanu un īstenošanu, būtu 
jāveic koordinācija ar dalībvalstu 
norīkotajām iestādēm, kas pārvalda 
Patvēruma un migrācijas fonda 
intervences, lai veicinātu trešo valstu 
valstspiederīgo integrāciju visos līmeņos 
pēc iespējas labākā veidā, izmantojot 
stratēģijas, ko galvenokārt īsteno vietējās 
un reģionālās iestādes un nevalstiskās 
organizācijas, un vispiemērotākos 
pasākumus, kas pielāgoti trešo valstu 
valstspiederīgo konkrētajai situācijai. 
Integrācijas pasākumu darbības jomā 
galvenā uzmanība būtu jāpievērš trešo 
valstu valstspiederīgajiem, kas likumīgi 
uzturas dalībvalstī, vai attiecīgā gadījumā 
likumīgas uzturēšanās iegūšanas procesā 
dalībvalstī, tostarp starptautiskās 
aizsardzības saņēmējiem.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
20.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20b) Praktisku iemeslu dēļ dažas 
darbības var attiekties uz personu grupu, 



PE625.435v02-00 14/45 AD\1168328LV.docx

LV

ar kuru saistītos jautājumus efektīvāk ir 
risināt kopumā, nenodalot tās 
dalībniekus. Būtu lietderīgi tām 
dalībvalstīm, kuras to vēlas, dot iespēju 
savās nacionālajās programmās paredzēt,
ka integrācijas darbībās var ietvert arī 
trešo valstu valstspiederīgo tuvākos 
radiniekus tādā mērā, kas nepieciešams 
šādu darbību efektīvai īstenošanai. Ar 
terminu „tuvākie radinieki“ būtu jāsaprot 
laulātie, partneri un jebkura persona, 
kurai ir tiešas augšupējas vai lejupējas 
radnieciskas saites ar integrācijas darbību 
mērķgrupā iekļautu trešās valsts 
valstspiederīgo un uz kuru citādi 
neattiektos ESF+ darbības joma.

Grozījums Nr. 16

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 

(21) ESF+ būtu jāatbalsta politika un 
sistēmas reformas nodarbinātības, sociālās 
iekļautības, veselības aprūpes un ilgtermiņa 
aprūpes, izglītības un profesionālās
apmācības, kā arī nabadzības izskaušanas
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 
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nodrošinātu konsekvenci, saskaņotību, 
papildināmību un sinerģiju starp 
finansējuma avotiem, tostarp ar to saistīto 
tehnisko palīdzību.

jānodrošina efektīva koordinācija, lai 
nodrošinātu konsekvenci, saskaņotību, 
papildināmību un sinerģiju starp 
finansējuma avotiem, tostarp ar to saistīto 
tehnisko palīdzību.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

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 
finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti no 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas, 
būtu jāpiešķir nabadzības izskaušanas un 
sociālās iekļautības un integrācijas
veicināšanai.

Grozījums Nr. 18

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 

(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, un šis līmenis ir vēl augstāks 
starp jauniešiem no nelabvēlīgas sociālās 
vides, piemēram, lielākās daļas romu 
jauniešiem, 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 
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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 
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.

plānošanas periodā atbalsta Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīva un kas vērstas uz 
atsevišķām personām, dalībvalstīm arī 
turpmāk būtu jāveicina jauniešu 
nodarbinātības un izglītības reintegrācijas 
un efektīvas 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 
nodarbinātības dienestu darbu, lai tie 
aktīvāk sniegtu īpaši pielāgotu atbalstu 
jauniešiem un spētu sniegt savus 
pakalpojumus bez jebkādas 
diskriminācijas. Tāpēc attiecīgajām 
dalībvalstīm vismaz 10 % no savas valsts 
dalītā pārvaldībā īstenotās ESF+ sadaļas 
finanšu līdzekļiem būtu jāpiešķir tam, lai 
sekmētu jauniešu piemērotību darba 
tirgum.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Saskaņā ar LESD 174. pantu 
Savienībai būtu jāpievērš īpaša uzmanība 
lauku apvidiem, apvidiem, kurus skar 
rūpniecības restrukturizācija, kā arī 
reģioniem, kuros ir būtiski un pastāvīgi 
dabiski vai demogrāfiski traucēkļi, 
piemēram, galējie ziemeļu reģioni ar 
mazu iedzīvotāju blīvumu, kā arī salas un 
pārrobežu un kalnu reģioni.
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Grozījums Nr. 20

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 sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām, sevišķi tām 
nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas 
sniedz nodarbinātības, izglītības un 
sociālos pakalpojumus un darbojas 
diskriminācijas novēršanas jomā vai veic 
cilvēktiesību aizsardzības darbu. Tādēļ ir 
svarīgi, lai dalībvalstis nodrošinātu sociālo 
partneru un pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanos dalīti pārvaldīta ESF+ 
plānošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā uz vienlīdzīgiem pamatiem.
Turklāt, lai nodrošinātu nediskrimināciju 
un vienlīdzīgas iespējas, ir ļoti svarīgi, lai 
visos posmos tiktu iesaistītas arī 
līdztiesības iestādes un valstu cilvēktiesību 
institūcijas.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai politikas pasākumi labāk 
reaģētu uz sociālām pārmaiņām un lai 
sekmētu un atbalstītu inovatīvus 
risinājumus, būtiski ir atbalstīt sociālo 
inovāciju. Konkrēti, lai kāpinātu politikas 
efektivitāti un tādējādi pamatotu īpaša 
ESF+ atbalsta saņemšanu, ļoti svarīgi ir 
testēt un izvērtēt inovatīvos risinājumus 
pirms to plašākas izmantošanas.

(27) Lai politikas pasākumi labāk 
reaģētu uz sociālām pārmaiņām un būtu 
tām labāk pielāgoti un lai sekmētu un 
atbalstītu inovatīvus risinājumus, būtiski ir 
atbalstīt sociālo inovāciju. Konkrēti, lai 
kāpinātu politikas efektivitāti un tādējādi 
pamatotu īpaša ESF+ atbalsta saņemšanu, 
ļoti svarīgi ir testēt un izvērtēt inovatīvos 
risinājumus pirms to plašākas 
izmantošanas.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jānodrošina, ka ESF+ veicina sieviešu un 
vīriešu vienlīdzību saskaņā ar LESD 8. 
pantu, lai sekmētu vienlīdzīgu attieksmi un 
iespējas vīriešiem un sievietēm visās 
jomās, tostarp attiecībā uz dalību darba 
tirgū, nodarbinātības noteikumiem un 
profesionālo izaugsmi. Tām arī būtu 
jānodrošina, ka ESF+ veicina vienlīdzīgas 
iespējas visiem bez diskriminācijas 
saskaņā ar LESD 10. pantu un sekmē 
personu ar invaliditāti iekļaušanu 
sabiedrībā vienlīdzīgi ar citiem un palīdz 
īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām. Šie principi būtu laicīgi un 
saskaņoti jāņem vērā visos aspektos un 
visos programmu sagatavošanas, 
uzraudzības, īstenošanas un novērtēšanas 
posmsos, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
veiktas īpašas darbības, lai veicinātu 
dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgas 
iespējas. ESF+ būtu jāveicina arī pāreju no 
aprūpes iestādē veiktas aprūpes uz aprūpi 
kopienā un ģimenē, jo īpaši personām, 
kuras saskaras ar daudzkārtēju 
diskrimināciju. ESF+ nebūtu jāatbalsta 
darbības, kas sekmē segregāciju un sociālo 
atstumtību. Regula (ES) Nr. [gaidāmā 
KNR] paredz noteikumus par izdevumu 
attiecināmību izstrādāt valsts līmenī ar 
dažiem izņēmumiem, kuru dēļ 
nepieciešams paredzēt īpašus noteikumus 
attiecībā uz dalītā pārvaldībā īstenotu ESF+ 
sadaļu.

(28) Savienības iestādēm, kā arī 
dalībvalstīm, kad tās īsteno Savienības 
tiesību aktus, ir pilnībā jāievēro tiesības, 
kas nostiprinātas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, jāievēro tās principi 
un jāveicina tās piemērošana, kā arī 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijā. Līdz ar to 
dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jānodrošina, ka ESF+ veicina sieviešu un 
vīriešu vienlīdzību saskaņā ar LESD 8. 
pantu, lai sekmētu vienlīdzīgu attieksmi un 
iespējas vīriešiem un sievietēm visās 
jomās, tostarp attiecībā uz dalību darba 
tirgū, nodarbinātības noteikumiem un 
profesionālo izaugsmi. Dzimumu aspekts 
būtu jāņem vērā visos aspektos un visos 
programmu plānošanas un īstenošanas 
posmos. Turklāt ESF+ jo īpaši būtu 
jāievēro Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 21. pants, kurā noteikts, ka jebkāda 
diskriminācija dzimuma, rases, ādas 
krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, 
ģenētisko īpatnību, valodas, reliģijas vai 
pārliecības, politisko vai jebkuru citu 
uzskatu dēļ, diskriminācija saistībā ar 
piederību pie nacionālās minoritātes, 
diskriminācija īpašuma, izcelsmes, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ ir aizliegta; 
turklāt būtu jāaizliedz arī jebkāda 
diskriminācija dzimumīpašību vai 
dzimumidentitātes dēļ, kā arī 
valstspiederības dēļ. Dalībvalstīm un 
Komisijai arī būtu jānodrošina, ka ESF+ 
sekmē personu ar invaliditāti iekļaušanu 
sabiedrībā vienlīdzīgi ar citiem un palīdz 
īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām. Šie principi būtu laicīgi un 
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saskaņoti jāņem vērā visos aspektos un 
visos programmu sagatavošanas, 
uzraudzības, īstenošanas un novērtēšanas 
posmos, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
veiktas īpašas darbības, lai veicinātu 
dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgas 
iespējas. ESF+ būtu jāveicina arī pāreja no 
aprūpes iestādē veiktas aprūpes uz aprūpi 
kopienā un ģimenē, jo īpaši personām, 
kuras saskaras ar daudzkārtēju un 
starpjomu diskrimināciju. ESF+ nebūtu 
jāatbalsta darbības, kas sekmē segregāciju 
un sociālo atstumtību. Regula (ES) Nr. 
[gaidāmā KNR] paredz noteikumus par 
izdevumu attiecināmību izstrādāt valsts 
līmenī ar dažiem izņēmumiem, kuru dēļ 
nepieciešams paredzēt īpašus noteikumus 
attiecībā uz dalītā pārvaldībā īstenotu ESF+ 
sadaļu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai mazinātu administratīvo slogu, 
ko uzliek datu vākšana, tad, ja šādi dati ir 
pieejami reģistros, dalībvalstīm vajadzētu 
ļaut vadošajām iestādēm iegūt informāciju 
no šadiem reģistriem.

(29) Lai mazinātu administratīvo slogu, 
ko uzliek datu vākšana, tad, ja šādi dati ir 
pieejami reģistros, dalībvalstīm vajadzētu 
ļaut vadošajām iestādēm iegūt informāciju 
no šādiem reģistriem, vienlaikus ievērojot 
personas datu aizsardzību saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2016/6791a.

__________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.)
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Grozījums Nr. 24

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 ciešu sadarbību starp 
dalībvalstu centrālajiem nodarbinātības 
dienestiem un Komisiju. Eiropas 
nodarbinātības dienestu tīklam būtu 
jāveicina labāka darba tirgu darbība, 
atvieglojot darba ņēmēju pārrobežu 
mobilitāti, lielāku pārredzamību attiecībā 
uz informāciju par darba tirgu un labāku 
prasmju un kvalifikāciju atzīšanu. ESF+ 
darbības joma ietver arī izstrādātas un 
atbalstītas mērķtiecīgas mobilitātes 
shēmas, kas atvieglos brīvprātīgo darba 
mobilitāti un palīdzēs aizpildīt brīvās 
darbvietas tur, kur darba tirgū ir konstatētas 
nepilnības.

Grozījums Nr. 25

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 

(33) Mikrouzņēmumiem, sociālās 
ekonomikas un sociālajiem uzņēmumiem, 
jo īpaši cilvēkiem, kuriem darba tirgus ir 
visnepieejamākais, un tiem, kuri cietuši no 
diskriminācijas nodarbinātības jomā, 
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 cilvēkiem neaizsargātības 
situācijā, kuri vēlas dibināt vai attīstīt 



AD\1168328LV.docx 21/45 PE625.435v02-00

LV

instrumentus un budžeta garantiju, kas 
paredzēti fonda InvestEU sociālo 
ieguldījumu un prasmju politikas sadaļā.

mikrouzņēmumu. Šis mērķis tiks īstenots, 
izmantojot finanšu instrumentus un 
budžeta garantiju, kas paredzēti fonda 
InvestEU sociālo ieguldījumu un prasmju 
politikas sadaļā.

Grozījums Nr. 26

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) Saglabājot visu cilvēku veselību un 
aktivitāti nediskriminējošā veidā 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.

__________________ __________________

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

Grozījums Nr. 27

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, 
piemēram, tabakas lietošanai un pasīvai 
smēķēšanai, pārmērīgai alkohola lietošanai, 
nelegālo narkotiku lietošanai un veselībai 

(38) Lai papildinātu dalībvalstu rīcību 
saskaņā ar attiecīgo stratēģiju, ESF+ 
Veselības sadaļai būtu jāpalīdz nodrošināt 
slimību profilaksi visu ikviena Savienībā 
dzīvojoša cilvēka dzīvi un veselības 
veicināšanu, pievēršoties profilaksei un
veselības riska faktoriem, piemēram, 
tabakas lietošanai un pasīvai smēķēšanai, 
pārmērīgai alkohola lietošanai, nelegālo 
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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.

narkotiku lietošanai un veselībai narkotiku 
nodarītā kaitējuma mazināšanai, 
neveselīgiem uztura paradumiem, jo īpaši 
nabadzības dēļ, un fiziskās aktivitātes 
trūkumam, un sekmēt labvēlīgu vidi 
veselīgam dzīvesveidam. ESF+ Veselības 
sadaļa būtu jāintegrē efektīvas novēršanas 
modeļos, kuri uzrunā visus, inovatīvās 
tehnoloģijās un jaunos uzņēmējdarbības 
modeļos un risinājumos, lai tādējādi 
sniegtu ieguldījumu novatoriskās, 
efektīvās, pieejamās un ilgtspējīgās 
veselības aprūpes sistēmās un vienkāršotu 
piekļuvi labākai un drošākai veselības 
aprūpei cilvēkiem, kuri dzīvo Savienībā.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Komisija nesen iesniedza 
priekšlikumu18 par veselības aprūpes 
tehnoloģiju novērtēšanu, ar ko Eiropas 
Savienības līmenī tiks atbalstīta sadarbība 
veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanā 
un tiks uzlabota inovatīvu veselības 
aprūpes tehnoloģiju pieejamība pacientiem 
visā Savienībā, labāk izmantoti pieejamie 
finanšu līdzekļi un uzlabota 
uzņēmējdarbības paredzamība.

(41) Komisija nesen iesniedza 
priekšlikumu18 par veselības aprūpes 
tehnoloģiju novērtēšanu, ar ko Eiropas 
Savienības līmenī tiks atbalstīta sadarbība 
veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanā 
un tiks uzlabota inovatīvu veselības 
aprūpes tehnoloģiju pieejamība pacientiem 
un viņu piekļuve tām visā Savienībā, labāk 
izmantoti pieejamie finanšu līdzekļi un 
uzlabota uzņēmējdarbības paredzamība.

__________________ __________________

18 COM(2018) 51 final 18 COM(2018) 51 final

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) ES veselības aizsardzības tiesību 
aktiem ir tūlītēja ietekme uz iedzīvotāju 
dzīvi, veselības sistēmu efektivitāti un 

(44) Savienības veselības aizsardzības 
tiesību aktiem ir tūlītēja ietekme uz 
iedzīvotāju dzīvi, veselības sistēmu 
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noturību un labu iekšējā tirgus darbību. 
Zāļu un medicīnisko tehnoloģiju (zāļu, 
medicīnisko ierīču un cilvēkcilmes vielu) 
tiesiskajam regulējumam, kā arī tabakas 
jomas tiesību aktiem, pacientu tiesībām 
pārrobežu veselības aprūpē un nopietniem 
pārrobežu veselības apdraudējumiem ir 
būtiska nozīmeveselības aizsardzībā ES. 
Regulai, kā arī tās īstenošanai un izpildei 
jāiet kopsolī ar inovācijām un pētniecības 
sasniegumiem un sociālajām pārmaiņām 
šajā jomā, vienlaikus nodrošinot veselības 
aizsardzības mērķu izpildi. Tādēļ ir 
nepārtraukti jāattīstīta pierādījumu bāze, 
kas vajadzīga šāda zinātniska rakstura 
tiesību aktu īstenošanai.

efektivitāti un noturību un labu iekšējā 
tirgus darbību. Zāļu un medicīnisko 
tehnoloģiju (zāļu, medicīnisko ierīču un 
cilvēkcilmes vielu) tiesiskajam 
regulējumam, kā arī tabakas jomas tiesību 
aktiem, pacientu tiesībām pārrobežu 
veselības aprūpē un nopietniem pārrobežu 
veselības apdraudējumiem ir būtiska 
nozīme veselības aizsardzībā Savienībā. 
Regulai, kā arī tās īstenošanai un izpildei 
jāiet kopsolī ar inovācijām un pētniecības 
sasniegumiem un sociālajām pārmaiņām 
šajā jomā, tāpat jāņem vērā arī to cilvēku 
problēmas, kuri nāk no nelabvēlīgas 
sociālās vides un dzīvo lauku teritorijās, 
vienlaikus nodrošinot veselības 
aizsardzības mērķu izpildi visās 
dalībvalstīs. Tādēļ ir nepārtraukti jāattīstīta 
pierādījumu bāze, kas vajadzīga šāda 
zinātniska rakstura tiesību aktu īstenošanai
visā Savienībā.

Grozījums Nr. 30

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 veicināt 
kvalitatīvu darbavietu pieejamību, uzlabot 
izglītības un apmācības pieejamību un 
kvalitāti, veicināt sociālo iekļautību un 
veselību un izskaust 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.
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Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 minimālās materiālās palīdzības 
sniegšanai un ar kurām paredzēts novērst 
sociālo atstumtību un izskaust nabadzību, 
piemēram, nodrošinot informāciju par 
attiecīgiem publiskiem un atbalsta 
dienestiem, mājsaimniecības izmaksām 
utt., izmantojot un nodrošinot sociālos 
pakalpojumus un psiholoģisko atbalstu;

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) “vistrūcīgākās personas” ir fiziskas 
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;

(13) “vistrūcīgākās personas” ir fiziskas 
personas — atsevišķi cilvēki, ģimenes, 
mājsaimniecības vai grupas, kurās ietilpst 
šādi cilvēki —, kuru nepieciešamība pēc 
palīdzības noteikta pēc objektīviem 
kritērijiem, ko, apspriežoties ar vietējām 
un reģionālajām iestādēm un 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. 33

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa
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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+ mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm 
efektīvi izskaust nabadzību un apkarot 
sociālo atstumtību, veicināt vienlīdzību un 
nediskrimināciju un panākt augstu 
nodarbinātības līmeni, pienācīgu un 
ilgtspējīgu sociālo aizsardzību, pienācīgu 
veselības līmeni visiem 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+ mērķis ir arī palīdzēt īstenot 
Savienības un tās dalībvalstu apņemšanos 
sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Grozījums Nr. 34

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
iekļautību un augstu sabiedrības veselības 
aizsardzības līmeni.

ESF+ atbalsta, papildina un sniedz 
pievienoto vērtību dalībvalstu 
rīcībpolitikām, ar kurām paredzēts 
nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, 
vienlīdzīgu un nediskriminējošu darba 
tirgus un izglītības pieejamību, taisnīgus 
darba nosacījumus, sociālo aizsardzību, 
integrāciju un iekļautību visiem, 
nabadzības izskaušanu un augstu 
sabiedrības veselības aizsardzības līmeni. 
Visās darbībās saskaņā ar ESF + tiek 
pilnībā ievērota Eiropas Savienības 
Pamattiesību harta.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ESF+ atbalsta šādus konkrētos 
mērķus tādās politikas jomās kā 

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

nodarbinātība, izglītība, nabadzības 
izskaušana, sociālā integrācija un 
iekļautība un veselība, un tādējādi veicina 
politikas mērķi attiecībā uz 
"Nediskriminējošu, iekļaujošu un 
sociālāku Eiropu — Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra īstenošana un nabadzības un 
sociālās atstumtības izskaušana", kas 
izklāstīts [gaidāmās KNR] [4.] pantā:

Grozījums Nr. 36

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 pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai ar pienācīgu 
atalgojumu visiem darba meklētājiem, jo 
īpaši jauniešiem, ilgstošajiem 
bezdarbniekiem un ekonomiski 
neaktīvajām personām, paredzot īpašus 
pasākumus nelabvēlīgā situācijā esošām
un atstumtām personām un sociālajām 
grupām neaizsargātības situācijā, 
piemēram, personām ar invaliditāti, 
cilvēkiem, kuri ir vecāki par 50 gadiem, 
vientuļajām mātēm vai vecākiem, gados 
vecākiem cilvēkiem, romiem un cilvēkiem 
ar zemu izglītības līmeni vai 
pamatprasmēm;  veicināt pašnodarbinātību 
un sociālo ekonomiku;

Grozījums Nr. 37

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

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 darīt galu 
diskriminācijai un novērtēt un prognozēt 
vajadzīgās prasmes, stiprināt sadarbību ar 
uzņēmumiem un nodrošināt savlaicīgu, 
nediskriminējošu un iekļaujošu palīdzību 
un atbalstu, kas individuāli pielāgots darba 
tirgus vajadzībām, kā arī sekmēt pāreju un 
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mobilitāti;

Grozījums Nr. 38

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 vīriešu un sieviešu 
līdztiesību visās jomās, tostarp veicināt 
sieviešu līdzdalību darba tirgū, karjeras 
izaugsmi, vienādu samaksu par vienādu 
darbu, un labāk līdzsvarot darba un 
ģimenes dzīvi, īpaši pievēršoties 
vientuļajām mātēm vai vecākiem, tostarp 
uzlabot bērnu aprūpes, apgādājamo
aprūpes un vecāka gadagājuma cilvēku 
aprūpes pieejamību; veicināt tādas 
veselīgas un labi pielāgotas darba vides 
pieejamību, kurā ņemti vērā veselības
(tostarp garīgās veselības) apdraudējumi; 
veicināt uzņēmumu un uzņēmēju 
pielāgošanos pārmaiņām, kā arī aktīvas un 
veselīgas vecumdienas;

Grozījums Nr. 39

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) nediskriminējošā veidā uzlabot
izglītības un apmācības sistēmu 
pieejamību, iekļautību, kvalitāti, 
efektivitāti un darba tirgus nozīmi, lai 
sekmētu galveno kompetenču, tostarp 
sociālo, digitālo un valodas prasmju, 
apguvi visiem;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – v apakšpunkts
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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 esošām grupām, tostarp migrantu 
bērniem neatkarīgi no viņu uzturēšanās 
statusa, bērniem aprūpes iestādēs un 
bērniem bezpajumtniekiem, un skolēniem 
no nelabvēlīgā situācijā esošām un/vai 
izolētām lauku teritorijām, būtu vienlīdz 
lielā mērā pieejama kvalitatīva un 
iekļaujoša izglītība un apmācība, ieskaitot 
arodmācības, samazinot un novēršot 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, no 
pirmsskolas izglītības un aprūpes līdz 
vispārējai un arodizglītībai un apmācībai 
un augstākajai izglītībai, kā arī veicināt 
pieaugušo izglītību un apmācību, tostarp 
mācīšanās mobilitāti visiem, un uzlabot 
visās dalībvalstīs iegūto prasmju un 
kvalifikāciju atzīšanu;

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 mūžizglītību visām 
vecuma grupām, galvenokārt piedāvājot 
prasmju paaugstināšanas un 
pārkvalificēšanās iespējas visiem un jo 
īpaši ilgstošiem bezdarbniekiem un 
cilvēkiem ar zemu izglītības līmeni un 
pamatprasmi, 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;

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – vii apakšpunkts
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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 ar mērķi 
panākt vienlīdzīgas iespējas, 
nediskrimināciju un aktīvu līdzdalību un 
uzlabot piemērotību darba tirgum;

Grozījums Nr. 43

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) apkarot jebkāda veida 
diskrimināciju, kas būtu vērsta pret 
atstumtajām kopienām, piemēram, 
romiem, un veicināt šo kopienu 
sociālekonomisko integrāciju, izmantojot 
integrētu pieeju dažādās nozarēs, līdz ar 
to cīnoties pret antičigānismu;

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

viiia) izbeigt diskrimināciju un veicināt 
trešo valstu valstspiederīgo ilgtermiņa 
vietējo sociālekonomisko iekļaušanu 
(īpašu uzmanību pievēršot sievietēm un 
bērniem, tostarp nepavadītiem 
nepilngadīgajiem), izmantojot integrētu 
pieeju dažādās nozarēs un piedaloties 
vietējiem vai reģionālajiem dalībniekiem, 
tostarp ar īpaši paredzētiem pasākumiem 
izglītības un apmācības jomā, piemēram, 
valodu apmācība un sagatavošanas 
darbības, lai atvieglotu piekļuvi darba 
tirgum, darbības, ar kurām veicina 
pašrealizāciju un jēgpilnu saskarsmi ar 
vietējo sabiedrību, vienlīdzīgu piekļuvi 
pakalpojumiem       un kapacitātes 
palielināšanu un dažādības apmācību 
ierēdņiem;
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Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ix) uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu 
piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem, 
bezmaksas vai cenu ziņā pieejamiem 
pakalpojumiem, īpašu uzmanību pievēršot 
nabadzīgiem un izolētiem lauku 
apgabaliem; modernizēt sociālās 
aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt
vienlīdzīgu sociālās aizsardzības 
pieejamību, uzlabot veselības aprūpes 
sistēmu un ilgtermiņa aprūpes 
pakalpojumu pieejamību, rezultativitāti un 
noturību;

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

x) veicināt nabadzības vai sociālās 
atstumtības riskam pakļauto personu, arī
vistrūcīgāko personu un bērnu, sociālo 
integrāciju;

x) veicināt nabadzīgo vai sociāli 
atstumto vai nabadzības vai sociālās 
atstumtības riskam pakļauto personu, jo 
īpaši vistrūcīgāko personu, piemēram, 
bezpajumtnieku, bezpajumtes ģimeņu un 
bērnu, sociālo integrāciju;

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xi) mazināt materiālo nenodrošinātību, 
piešķirot pārtiku un/vai minimālo 
materiālo palīdzību vistrūcīgākajām 
personām, tostarp izmantojot 
papildpasākumus.

xi) mazināt materiālo nenodrošinātību, 
piešķirot pārtiku un minimālo materiālo 
palīdzību vistrūcīgākajām personām, 
tostarp izmantojot papildpasākumus, īpašu 
uzmanību pievēršot bērniem neaizsargātā 
situācijā.
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Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Veselības sadaļā ESF+ atbalsta 
veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 
sekmē veselības sistēmu lietderību, 
pieejamību un noturību, padara drošāku 
veselības aprūpi, mazina veselības nozarē 
valdošo nevienlīdzību, aizsargā pilsoņus
pret pārrobežu veselības apdraudējumiem 
un atbalsta ES veselības jomas tiesību 
aktus.

3. Veselības sadaļā ESF+ atbalsta 
veselības (tostarp garīgās veselības)
veicināšanu un slimību profilaksi, sekmē 
veselības sistēmu lietderību, pieejamību, 
nediskriminējošu raksturu un noturību, 
padara drošāku veselības aprūpi, mazina 
veselības nozarē valdošo nevienlīdzību, 
izbeidz stigmatizēto grupu patoloģizāciju, 
tostarp attiecībā uz personām ar garīgās 
vai intelektuālās attīstības traucējumiem, 
transseksuāļiem un interseksuāļiem,
aizsargā Savienībā dzīvojošos cilvēkus pret 
pārrobežu veselības apdraudējumiem un 
atbalsta Savienības veselības jomas tiesību 
aktus.

Grozījums Nr. 49

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. Izmantojot ESF+, 
dalībvalstis un Komisija atbalsta arī īpaši 
pielāgotas darbības jebkura konkrētā 
mērķa ietvaros, kas minēts 4. pantā, lai 
palielinātu sieviešu noturīgu līdzdalību un 
karjeras izaugsmi nodarbinātībā, tādējādi 
izskaužot sieviešu nabadzību, kā arī 
samazinātu segregāciju pēc dzimuma 
principa, apkarotu dzimumu stereotipus 
darba tirgū, izglītībā un apmācībā un 
sekmētu visu cilvēku profesionālās un 
privātās dzīves līdzsvarošanu, kā arī 
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līdzvērtīgu aprūpes pienākumu sadali 
starp vīriešiem un sievietēm.

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Visas programmas veicina 
vienlīdzīgas iespējas visiem un nepieļauj 
diskrimināciju dzimuma, rases, ādas 
krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, 
ģenētnisko īpatnību, valodas, reliģijas vai 
pārliecības, politisko vai jebkuru citu 
uzskatu, piederības pie kādas nacionālās 
minoritātes, īpašuma, dzimšanas, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ visā to 
sagatavošanas, īstenošanas, 
uzraudzīšanas un izvērtēšanas laikā. 
Dalībvalstis un Komisija, izmantojot 
ESF+, atbalsta mērķtiecīgas darbības 
jebkura īpašā mērķa ietvaros, kas minēts 
4. pantā.  Minētās darbības uzlabo 
personu ar invaliditāti iespējas attiecībā 
uz pieejamību, lai palielinātu viņu 
integrāciju nodarbinātībā, izglītībā un 
apmācībā, tādējādi uzlabojot viņu sociālo 
iekļautību, samazinot nevienlīdzību 
izglītības sniegto ieguvumu un veselības 
stāvokļa ziņā, kā arī veicinot pāreju no 
dzīvesvietas/ institucionālās aprūpes uz 
aprūpi ģimenē un vietējās kopienas 
līmenī, jo īpaši attiecībā uz tiem cilvēkiem, 
kas saskaras ar multiplo diskrimināciju.

Grozījums Nr. 51

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 

svītrots
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iestādē īstenotas aprūpes uz aprūpi 
kopienā un ģimenē.

Grozījums Nr. 52

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, ES programmu 
atiecībā uz romu integrācijas valsts 
stratēģijām laikposmam pēc 2020. gada,
Erasmus, Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Tiesiskuma, tiesību un vērtību 
fondu, 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.

Grozījums Nr. 53

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 

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 
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148. panta 4. punktu, un Eiropas pusgadā, 
uz ko attiecas ESF+ darbības joma, kā 
izklāstīts 4. pantā.

148. panta 4. punktu, un Eiropas pusgadā, 
uz ko attiecas ESF+ darbības joma, kā 
izklāstīts 4. pantā, ņemot vērā Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā 
nostiprinātās tiesības un principus.

Grozījums Nr. 54

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 un cīņas pret 
materiālo nenodrošinātību jomā, kas 
izklāstīti 4. panta 1. punkta vii) līdz xii) 
apakšpunktā, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgo sociālekonomiskās 
integrācijas veicināšanai.

Grozījums Nr. 55

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 ESF+ finanšu 
līdzekļiem, kas tām atvēlēti, ievērojot 
dalītās pārvaldības principu, iedala 
konkrētajam mērķim – samazināt materiālo 
nenodrošinātību, kas noteikts 4. panta 1. 
punkta xii) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kurās 15 līdz 29 gadu vecu Dalībvalstis, kurās 15 līdz 29 gadu vecu 
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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, 
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.

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

Grozījums Nr. 57

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, 2026. un 2027. 
gadā šīm darbībām piešķir vismaz 15 % no 
ESF+ finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti, 
ievērojot dalītās pārvaldības principu.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis šādas darbības īpaši attiecina 
uz ekonomiski neaktīvajiem jauniešiem un 
ilgstoši bez darba esošiem jauniešiem, un 
tās veic mērķtiecīgus informēšanas 

Dalībvalstis šādas darbības īpaši attiecina 
uz ekonomiski neaktīvajiem jauniešiem un 
ilgstoši bez darba esošiem jauniešiem, 
tostarp romiem, personām ar invaliditāti 
un trešo valstu valstspiederīgajiem, un tās 
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pasākumus. veic mērķtiecīgus informēšanas 
pasākumus.

Grozījums Nr. 59

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 nodrošina sociālo 
partneru, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, līdztiesības iestāžu, valstu 
cilvēktiesību iestāžu un citu attiecīgu vai 
pārstāvības organizāciju būtisku dalību 
visu programmu, kas tiek atbalstītas ESF+ 
sadaļā, tostarp attiecīgā gadījumā arī 
nodarbinātības, izglītības, nabadzības 
izskaušanas un sociālās iekļautības, kā 
arī diskriminācijas novēršanas politiku un 
programmu, plānošanā, īstenošanā, 
uzraudzīšanā un novērtēšanā.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī nodaļa attiecas uz ESF+ atbalstu, 
ievērojot 4. panta 1. punkta i) līdz x) 
apakšpunktu, ja to īsteno saskaņā ar dalītās 
pārvaldības principu (“Vispārējais atbalsts 
no dalīti pārvaldītās ESF+ sadaļas”).

1. Šī nodaļa attiecas uz ESF+ atbalstu, 
ievērojot 4. panta 1. punkta i) līdz xi) 
apakšpunktu, ja to īsteno saskaņā ar dalītās 
pārvaldības principu (“Vispārējais atbalsts 
no dalīti pārvaldītās ESF+ sadaļas”).

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Inovatīvas darbības un pieejas drīkt 
plānot, ievērojot jebkuru no 4. panta 1. 
punkta i) līdz x) apakšpunktā norādītajiem 

3. Inovatīvas darbības un pieejas 
drīkst plānot, ievērojot jebkuru no 4. panta 
1. punkta i) līdz xi) apakšpunktā 
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konkrētajiem mērķiem. norādītajiem konkrētajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 62

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 
citu tādu papildpasākumu veikšanu, kuru 
mērķis ir šādu personu sociālā iekļautība.

Grozījums Nr. 63

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 
iekārtošanas darbā, lai aizpildītu vakances 
noteiktām nozarēm, profesijām, valstīm, 
pierobežas reģionos vai noteiktām 
iedzīvotāju grupām (piemēram, 
neaizsargātām personām);

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

Grozījums Nr. 64

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 

e) atbalstīt tādas tirgus ekosistēmas 
izstrādi, kas saistīta ar mikrofinansējuma 
nodrošināšanu mikrouzņēmumiem un 
sociālajiem kooperatīviem darbības 
uzsākšanas un izvēršanas posmā, jo sevišķi 
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aizsargātās personas; tiem, kuri nodarbina cilvēkus 
neaizsargātības situācijā, un tiem, kurus 
izveido un vada uzņēmēji no nelabvēlīgā
situācijā esošām sociālajām grupām, 
piemēram, romi, trešo valstu 
valstspiederīgie, personas ar invaliditāti 
utt.;

Grozījums Nr. 65

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) sniegt norādījumus tādas sociālās 
infrastruktūras (tostarp mājokļu, bērnu 
aprūpes un izglītības un apmācības, 
veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes) 
izveidošanai, kāda vajadzīga Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra īstenošanai;

h) sniegt norādījumus tādas sociālās 
infrastruktūras (tostarp mājokļu, bērnu 
aprūpes, vecāka gadagājuma cilvēku 
aprūpes, pārejas no iestāžu atbalsta uz 
atbalstu kopienā vai ģimenē, izglītības un 
apmācības, veselības aprūpes un ilgtermiņa 
aprūpes) izveidošanai, kāda vajadzīga 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanai;

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) prasmju un kvalifikāciju atzīšana, 
lai veicinātu piekļuvi darba tirgum un 
atvieglotu darbaspēka mobilitāti

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) informācijas sistēmas, ar ko izplata 
pierādījumus saistībā ar 4. panta 1. punktā 

iii) informācijas sistēmas, ar ko vāc, 
analizē un izplata pierādījumus un datus 
saistībā ar 4. panta 1. punktā minētajām 
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minētajām jomām, jomām,

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) Padomes prezidentūras
pasākumus, konferences un seminārus.

iv) attiecīgus pilsoniskās savienības 
un NVO pasākumus, konferences un 
seminārus.

Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jebkurš tiesību subjekts, kas 
izveidots saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, vai jebkura starptautiska 
organizācija.

b) jebkurš tiesību subjekts, kas 
izveidots saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, vai jebkura starptautiska 
organizācija, kas darbojas Savienībā.

Grozījums Nr. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ieguldīt veselības veicināšanā un 
slimību profilaksē,

i) ieguldīt veselības (tostarp garīgās 
veselības) veicināšanā un slimību 
profilaksē, īpašu uzmanību veltot 
nelabvēlīgākā situācijā esošām sociālajām 
grupām,

Grozījums Nr. 71

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

iii) atbalstīt dalībvalstis tādu zināšanu 
pārnesē, kas ir noderīgas nacionālajos 
reformu procesos, lai izveidotu 
efektīvākas, pieejamākas un noturīgākas 
veselības sistēmas un uzlabotu veselības 
veicināšanu un slimību profilaksi, jo īpaši 
pievēršot uzmanību Eiropas pusgadā 
apzinātajām problēmām,

iii) atbalstīt dalībvalstis tādu zināšanu 
pārnesē, kas ir noderīgas nacionālajos 
reformu procesos, lai izveidotu 
efektīvākas, pieejamākas, 
nediskriminējošākas, iekļaujošākas un 
noturīgākas veselības sistēmas un uzlabotu 
veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 
jo īpaši pievēršot uzmanību Eiropas 
pusgadā apzinātajām problēmām,

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
40. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komiteja, kas izveidota saskaņā ar LESD 
163. pantu

ESF+ komiteja 

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja, kas 
izveidota saskaņā ar LESD 163. pantu 
(ESF+ komiteja).

1. Komisijai palīdz paplašināta
komiteja, kas pamatojas uz LESD 
163. pantu (ESF+ komiteja). Komitejas 
sastāvu apstiprina Komisija, lai 
nodrošinātu pārredzamību un līdzsvarotu 
pārstāvību.

Grozījums Nr. 74

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 

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

pārstāvi, vienu darba devēju organizāciju 
pārstāvi, vienu attiecīgo pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju pārstāvi, kuras ir 
iesaistītas ESF+ programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā, vienu līdztiesības struktūru 
vai citu neatkarīgu cilvēktiesību 
institūciju pārstāvi un vienu aizstājēju 
katram loceklim. Locekļa prombūtnes 
gadījumā aizstājējs automātiski ir tiesīgs 
piedalīties sēdē.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

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, 
attiecīgās jomas pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas un līdztiesības iestādes.

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a ESF+ komitejā nodrošina 
dzimumu līdzsvaru un minoritāšu un citu 
atstumto grupu pienācīgu pārstāvību.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1.b punkts – 1. daļa – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— minoritātes (tostarp sociāli — romi**,
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atstumtās kopienas, piemēram, romi)**,

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1.b punkts – 1. daļa – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- minoritātes (izņemot romus),

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- atbalstīti pilsoniskās sabiedrības 
pakalpojumu sniedzēji valsts, reģionālajā 
vai vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 5. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— romu — galīgo atbalsta 
saņēmēju — skaits

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— personas ar ārvalstu izcelsmi, 
minoritātes (tostarp sociāli atstumtās 
kopienas, piemēram, romi), 

— personas ar ārvalstu izcelsmi, 
minoritātes (tostarp sociāli atstumtās 
kopienas, izņemot romus),
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Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 6. ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— romu — galīgo atbalsta 
saņēmēju — skaits

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— personas ar ārvalstu izcelsmi, 
minoritātes (tostarp sociāli atstumtās 
kopienas, piemēram, romi), 

— personas ar ārvalstu izcelsmi, 
minoritātes (tostarp sociāli atstumtās 
kopienas, izņemot romus),
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