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Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programma ***I 

Eiropas Parlamenta 2013. gada 21. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un 

sociālās inovācijas programmu (COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0609), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darību 294. panta 2. punktu un 46. panta 

d) punktu, 149. pantu, 153. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 175. panta trešo, saskaņā ar 

kuru Komisija ir iesniegusi Parlamentam šo priekšlikumu (C7-0318/2011), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā argumentēto atzinumu, ko saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un 

proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedza Zviedrijas Parlaments, uzskatot, ka 

tiesību akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 23. februāra 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 3. maija atzinumu2, 

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 10. jūlija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt 

Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 

4. punktu 

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, 

Budžeta kontroles komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Reģionālās 

attīstības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-

0241/2012), 

1. pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā; 

2. aicina Komisiju atkārtoti iesniegt šo priekšlikumu izskatīšanai Parlamentā, ja tā ir 

paredzējusi priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un valstu 

parlamentiem. 

                                                 
1  OV C 143, 22.5.2012., 88. lpp. 
2  OV C 225, 27.7.2012., 167. lpp. 



P7_TC1-COD(2011)0270 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 21. novembrī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013 par Eiropas 

Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu ("EaSI") un ar kuru groza 

Lēmumu Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas progresa mikrofinansēšanas instrumentu 

nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai 

 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 1296/2013.) 


