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ĪSS PAMATOJUMS

The Committee on Employment and Social Affairs asks the Committee on Regional 
Development, in order to facilitate a positive outcome of the procedure, to present an interim 
report on the Commission proposal to Parliament containing recommendations for 
modification of the proposal, included in this opinion.

New challenges for the Union

On 10 February 2004 the European Commission presented its Communication on the new 
financial framework for the period after 2007. On 18 February 2004, the Third Cohesion 
Report was approved. Draft regulations to govern the Structural Funds and the Cohesion Fund 
for the period 2007-2013 were published by the European Commission on 14 July 2004.

In the context of an enlarged European Union which has set itself the objective of becoming 
the most dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic 
growth with more and better jobs and greater social cohesion, these draft regulations have the 
potential to influence the effectiveness of programmes and strategies which Member States 
follow in pursuit of this objective

The enlarged Union will have to address three major challenges:

1) a significant widening of disparities across the enlarged Union; disparities between the 
richest and poorest regions of the Union have doubled, while the EU average per capita 
income decreased by 12.5%;

2) an acceleration of economic and social restructuring, both as a result of globalisation 
and of the development of the knowledge-based economy and society;

3) the rapid ageing of the Union's population; the contraction in the labour force will have 
important implications in terms of employment and growth potential.

The Union needs to tackle the above mentioned challenges. To this end, the Lisbon agenda for 
sustainable development, full employment, greater productivity, strengthened social cohesion 
and environmental protection, provides the policy framework.

Remarks on the Framework Regulation on the Structural Funds and the Cohesion Fund

The Committee on Employment and Social Affairs (hereinafter: the Committee) has discussed 
the draft framework regulation on the Structural Funds and the Cohesion Fund, with a 
particular focus on the European Social Fund and other matters related to its competences.

The Committee welcomes the strengthened strategic approach to cohesion policy in the draft 
Regulation and acknowledges the stated desire of the European Commission to simplify the 
procedures concerning the Funds. However, our Committee is concerned that these new 
procedures may increase bureaucracy and that there may be a risk of duplication as far as the 
draft ESF implementing regulation is concerned.

The Committee considers that more simplification should be achieved. The draft framework 
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regulation should not be too prescriptive or unnecessarily detailed; thus there should be an 
appropriate balance between the framework regulation and the implementing regulations. In 
particular, the framework regulation should take full account of the nature and size of ESF 
activities. The Committee stresses that different rules may be appropriate for ESF operations 
compared with ERDF operations.

The Committee considers that the ESF should ensure support to Member States policies 
aiming to achieve full employment, improve productivity and quality of work and promote 
social inclusion and the reduction of regional employment disparities and thereby the 
European Social Model.

The Committee recalls the role that the ESF plays in promoting social inclusion by helping to 
integrate disadvantaged people into the labour market. Our Committee believes that social 
inclusion activities funded by the ESF improve employment opportunities.

Finally, concerning the coordinating committee referred to in Article 104 of the draft 
framework regulation, the Committee requests the European Commission to ensure 
appropriate coordination with the ESF Committee.mit
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SECINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības 
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ieteikumus:

1. uzskata, ka šis priekšlikums ir kohēzijas tiesību aktu paketes sastāvdaļa. Pakete sastāv 
no Regulas par Eiropas Sociālo fondu, Regulas par Kohēzijas fondu un Regulas par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu. Tajā ir noteikti mērķi, kuru īstenošana ir jāveicina 
struktūrfondiem, kā arī kritēriji dalībvalstīm un reģioniem, kuri var saņemt šo fondu 
līdzekļus, pieejamie finanšu resursi un to sadales kritēriji;

2. ņemot vērā iepriekš minēto un tiešo saistību ar šo pamatregulu par ESF, uzskata, ka 
Komisijas izraudzītā procedūra (AVC) nepamatoti ierobežo Parlamenta lomu; 

3. īpaši vērš uzmanību uz to, ka visiem ES politikas virzieniem jāveicina ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas mērķis, un ka ar šo mērķi ir saistīta arī starptautiskās tirdzniecības 
politika un to nevar uzskatīt par izņēmumu; prasa tirdzniecības politiku veidot tā, lai 
izvairītos no krīzēm reģionos, un īpašu uzmanību vērš uz to, ka uzņēmumu vai 
ražošanas vienību pārvietošana nopietni apdraud reģionu attīstību (COM(2004)0492, 
48. apsvērums);

4. prasa, lai gan lauku, gan pilsētu teritorijās censtos balstīties uz sasniegtajiem 
panākumiem, it īpaši nodarbinātības jomā, veicinot kultūras attīstību, uzlabojot fiziskās 
un kultūras vides kvalitāti, cilvēku dzīves apstākļu kvalitatīvos un kultūras aspektus, kā 
arī attīstot tūrismu, un prasa arī turpmāk ņemt vērā šo faktoru nozīmi reģionu 
pievilcības vairošanā (3. panta 3. punkts);

5. noraida jebkādas atkāpes no partnerības principa un prasa izveidot iesaistīto 
struktūrvienību sarakstu, kurā būtu jāiekļauj visas atzītas nevalstiskās organizācijas, kas 
pārstāv nediskriminācijas jomu atbilstoši EK Līguma 13. pantam; turklāt prasa, lai 
partnerus informētu pilnībā, lai viņu viedokli iekļautu novērtējuma dokumentā un lai 
viņiem kā tehnisku palīdzību dotu iespēju laikus piedalīties mācību pasākumos, kas 
ļautu viņiem veikt savus uzdevumus (10., 43. un 44. pants);

6. aicina Komisiju 14. pantā pilnībā iekļaut Parlamenta 2003. gada 3. jūlija rezolūciju par 
līdzekļu piešķiršanu dzimumu līdztiesības politikai1, it īpaši tās 8., 14. un 20. punktu;

7. uzsver, ka Eiropas struktūrfondu, Kohēzijas fonda un arī lauku attīstībai piešķirtais 
finansējums ir jāizmanto veidā, kas ir savienojams ar valsts stratēģisko pamatprincipu 
kopuma mērķu sasniegšanu, un līdz ar to uzsver, ka lauku attīstības mērķi ir jāiekļauj 
šajā pamatprincipu kopumā; prasa valsts pamatprincipu kopumā iekļaut neatkarīgas 
reģionālās attīstības jautājumiem veltītu diskusiju rezultātus, tostarp vietējās 
nodarbinātības līgumus vai rezultātus, kas panākti saskaņā ar šiem līgumiem, un prasa 
tos nodrošināt ar līdzekļiem no tehniskās palīdzības budžeta, pirms tiek izstrādāts 
pamatprincipu kopums (21., 43. un 44. pants);

  
1 OV C 74E, 24.3.2004., 746. lpp.
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8. prasa visa nodarbinātības finansējuma izmantošanu pamatot ar valsts reformu plāniem 
vai reģionālajiem apakšplāniem, par ko panākta vienošanās Eiropadomē 2005. gada 22. 
un 23. martā Briselē;

9. uzskata, ka prasība veikt ikgadēju pārbaudi ir pārlieku birokrātiska un, ņemot vērā 
Eiropadomē 2005. gada 22. un 23. martā Briselē pieņemtos lēmumus, novecojis, un 
tāpēc prasa ziņojumus iesniegt ik pēc trijiem gadiem;

10. prasa, lai uzņēmumus, kuri ir saņēmuši finansējumu, atkarībā no summas vismaz 
15 gadus aizliegtu pārvietot vai daļēji pārvietot uz citu attīstības reģionu, ja vien tie nav 
atmaksājuši saņemto iemaksu (55. pants);

11. prasa, lai būtu arī iespējams nepieciešamo valsts līdzfinansējumu ESF projektiem 
pamatot ar vienotas likmes maksājumu, kas nepārsniegtu 25% no līdzfinansējuma 
programmas līmenī ar noteikumu, ka šo summu aprēķina, pamatojoties uz atzītām un 
oficiālām procedūrām, piemēram, paraugu ņemšanu izlases kārtā (66. un 67. pants);

12. prasa kategoriski noraidīt visus mēģinājumus ierosināto finanšu shēmu pielāgot vai nu 
resursu kopējam daudzumam, vai arī to sadalījumam starp dažādiem mērķiem un 
sastāvdaļām, kā arī, par spīti visiem šādiem centieniem, uzskata, ka Komisijas 
priekšlikumos par dažādiem mērķiem piešķiramo līdzekļu aptuveno līmeni ir panākts 
taisnīgs konkurējošo interešu līdzsvars;

13. uzskata, ka Parlamentam lēmumu par tik svarīgu tiesību akta projektu nevajag pieņemt 
ar balsojumu vienā lasījumā un bez iespējām iesniegt grozījumus. Tāpēc mūsu komiteja 
aicina atbildīgo komiteju pieņemt lēmumu par Eiropas Parlamenta Reglamenta 
75. panta 3. punkta piemērošanu un, lai veicinātu pozitīvu procedūras iznākumu, savus 
grozījumu ieteikumus iekļauj pielikumā (2., 3., 12., 13., 15., 26., 27., un 41. apsvērums, 
kā arī 1., 2., 3., 5., 10., 14., 17., 23., 25., 27., 29., 30., 33., 36., 43., 44., 45. un 
51. pants).



AD\562228LV.doc 7/1 PE 355.328v03-00

LV

PIELIKUMS

GROZĪJUMU IETEIKUMI

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta grozījumi

1. ieteikums
2. apsvērums

2) vienotības politikai ir jāveicina izaugsme, 
konkurētspēja un nodarbinātība, iekļaujot 
Kopienas prioritātēs ilgtspējīgu attīstību, 
vadoties pēc Gēteborgas un Lisabonas 
Eiropas Padomju definīcijām;

2) kohēzijas politikai ir jāveicina izaugsme, 
konkurētspēja, sociālā kohēzija,
nodarbinātība un sociālā integrācija, 
iekļaujot Kopienas prioritātēs ilgtspējīgu 
attīstību un atstumtības novēršanu, vadoties 
pēc Gēteborgas un Lisabonas Eiropadomju 
definīcijām;

Pamatojums

Cohesion policy should also be geared towards social inclusion, which is  recognised as one 
of the Union's  overarching objectives. When setting out the principles which form the 
framework for the proposal, it is essential to mention all elements of the third pillar system 
(competitiveness, social cohesion and sustainable development).

2. ieteikums
3. apsvērums

3) ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
atšķirības gan reģionālajā, gan nacionālajā 
līmenī paplašinātās Kopienas teritorijā ir 
palielinājušās. Tāpēc konkurētspēja un
nodarbinātība ir jāpalielina visā Kopienā;

3) ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
atšķirības gan reģionālajā, gan nacionālajā 
līmenī paplašinātās Kopienas teritorijā ir 
palielinājušās. Tāpēc konkurētspēja, 
nodarbinātība un sociālā integrācija ir 
jāpalielina visā Kopienā;

Pamatojums

Cohesion policy should also be geared towards social inclusion, which is  recognised as one 
of the Union's  overarching objectives.

3. ieteikums
12. apsvērums

12) lai izlīdzinātu atšķirības Eiropas 
Savienības ziemeļu daļā, kurā ir zems 

12) lai izlīdzinātu atšķirības Eiropas 
Savienības ziemeļu daļā, kurā ir zems 

  
1 OV C ... /Vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī.
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apdzīvotības blīvums, ir nepieciešama 
atbilstoša finansiālā palīdzība;

apdzīvotības blīvums, un autonomajās 
Seūtas un Meliļas pilsētās, kurās ir augsts 
apdzīvotības blīvums un augsts bezdarba 
līmenis, ir nepieciešama atbilstoša finansiālā 
palīdzība;

4. ieteikums
13. apsvērums

13) ņemot vērā urbanizācijas nozīmīgumu, 
īpaši vidēja lieluma pilsētu un lielpilsētu 
ieguldījumu reģionālajā attīstībā, būtu 
jāattīsta to loma pilsētu atjaunošanas
programmu veidošanā;

13) ņemot vērā urbanizācijas nozīmīgumu, 
mazu, vidēja lieluma un lielu pilsētu, kā arī 
lielpilsētu ieguldījumu reģionālajā attīstībā, 
būtu jāattīsta to loma programmu veidošanā, 
lai veicinātu ilgtspējīgu pilsētu attīstību, kas 
ietver labāku konkurētspēju, nodarbinātību 
un sociālo integrāciju;

Pamatojums

The contribution made by urban areas to growth, innovation and social and economic 
cohesion should be taken into account; in order to do so, sustainable urban development 
measures should be developed, and this includes  urban regeneration.

5. ieteikums
15. apsvērums

15) rajonos, kuros ir dabiskās atšķirības, 
piemēram, noteiktas salas, kalnaini apvidi 
un rajoni ar zemu apdzīvojuma blīvumu, 
darbībām ir jābūt vērstām uz to, lai tiktu 
pārvarētas attiecīgās attīstības problēmas 
līdzīgi kā robežu rajonos pēc Kopienas 
paplašināšanās;

15) rajonos, kuros ir dabiskas atšķirības, 
piemēram, noteiktas salas, kalnaini apvidi, 
rajoni ar zemu apdzīvotības blīvumu, un 
autonomajās Seūtas un Meliļas pilsētās 
darbībām ir jābūt vērstām uz to, lai tiktu 
pārvarētas attiecīgās attīstības problēmas 
līdzīgi kā dažos Kopienas robežapgabalos
pēc paplašināšanās;

6. ieteikums
26. apsvērums

26) saskaņā ar šo regulu, lai garantētu 
ilgtermiņa ekonomisko ietekmi, maksājumi 
no strukturālajiem fondiem nedrīkst aizstāt 
dalībvalstu budžeta izdevumus. Izmantojot 
partnerību, papildināmības principa 
pārbaudei, ir jābalstās uz reģioniem, kas 
pieder pie “konverģences” mērķa 
kritērijiem, jo var rasties nepieciešamība 
koriģēt finansiālos resursus, kuri 

26) saskaņā ar šo regulu, lai garantētu 
ilgtermiņa ekonomisko ietekmi, maksājumi 
no strukturālajiem fondiem nedrīkst aizstāt 
dalībvalstu budžeta izdevumus;
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attiecīgajiem reģioniem ir pieejami, ja 
papildināmības princips netiek pietiekami 
respektēts;

Pamatojums

7. ieteikums
27. apsvērums

27) lai ekonomisko un sociālo vienotību
padarītu efektīvāku, Kopiena samazina 
nevienlīdzību, kā arī palielina vienlīdzību 
starp vīriešiem un sievietēm, kā tas ir minēts 
Līguma 2. un 3. pantā;

27) lai ekonomisko un sociālo kohēziju
padarītu efektīvāku, Kopiena samazina 
nevienlīdzību, kā arī palielina vienlīdzību 
starp vīriešiem un sievietēm, kā tas ir minēts 
Līguma 2. un 3. pantā, kā arī starp 
invalīdiem un personām, kas tādas nav;

8. ieteikums
41. apsvērums

41) dalībvalstu, reģionu un vadošajām 
institūcijām saistībā ar līdzfinansēto 
operacionālo “konverģences”, “reģionālās 
konkurētspējas un nodarbinātības” ERAF 
programmu ir jāorganizē pilsētu institūciju 
starpdelegācijas prioritātēm, kas attiecas uz 
pilsētu un lielpilsētu atjaunošanu;

41) dalībvalstu, reģionu un vadošajām 
iestādēm saistībā ar ERAF līdzfinansētajām
darbības programmām atbilstīgi mērķiem
“Konverģence” un “Reģionālā 
konkurētspēja un nodarbinātība” ir 
jāorganizē uzdevumu deleģēšana pilsētu 
varas iestādēm attiecībā uz prioritātēm, kas 
attiecas uz urbāno apgabalu ilgtspējīgu 
attīstību;

Pamatojums

The contribution made by urban areas to growth, innovation and social and economic 
cohesion should be taken into account; in order to do so, sustainable urban development 
measures should be developed, and this includes urban regeneration.

9. ieteikums
1. panta trešā daļa

Šajā regulā formulēts kohēzijas 
(izlīdzināšanas) politikas konteksts, tai 
skaitā Kopienas kohēzijas politikas 
stratēģisko vadlīniju īstenošanas metodes, 
vispārējā nacionālā stratēģiskā plāna 
izstrādāšana un Kopienas līmeņa ikgadēju
pārbaužu veikšana.

Šajā regulā formulēts kohēzijas 
(izlīdzināšanas) politikas konteksts, tajā 
skaitā Kopienas kohēzijas politikas 
stratēģisko vadlīniju noteikšanas metode, 
valsts stratēģisko pamatprincipu kopums un 
pārbaude Kopienas līmenī ik pēc trijiem 
gadiem.



PE 355.328v03-00 10/19 AD\562228LV.doc

LV

Pamatojums

10. ieteikums
2. panta 6.a punkts (jauns)

6a) “pieejams” — nodrošina pilnīgu un 
līdztiesīgu pieeju visiem, to skaitā 
invalīdiem; šo definīciju piemēro visās 
jomās, uz ko attiecas šī regula.

Pamatojums

The Structural Funds are an important tool in promoting and creating an accessible 
environment for disabled persons in relation to goods and services including in the field of 
information communication technologies, transport and the built environment.  It is very 
important that Structural Funds do not lead to the creation of further access barriers for 
disabled people.  It is important to provide an explicit definition of the term “accessible” in 
relation to the needs of disabled persons in order that the term is fully understood to mean the 
removal of access barriers also faced by disabled persons in society.

11. ieteikums
3. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) “Reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķa nolūks, izņemot 
vismazāk attīstītos reģionus, ir stiprināt 
reģionu konkurētspēju, pievilcību un 
nodarbinātību, paredzot ekonomiskas un 
sociālas pārmaiņas, ieskaitot tās, kas saistītas 
ar tirdzniecības liberalizāciju, inovāciju un 
informētas sabiedrības attīstību, 
uzņēmējdarbības, vides aizsardzības attīstību 
un pieejamības uzlabošanu, strādājošo un 
uzņēmumu piemērošanās spēju uzlabošanu, 
kā arī visaptveroša darba tirgus attīstību;

b) mērķa “Reģionālā konkurētspēja un 
nodarbinātība” nolūks, izņemot vismazāk 
attīstītos reģionus, ir stiprināt reģionu 
konkurētspēju, pievilcību un nodarbinātību, 
paredzot ekonomiskas un sociālas 
pārmaiņas, ieskaitot tās, kas saistītas ar 
tirdzniecības liberalizāciju, inovāciju un 
informētas sabiedrības veicināšanu, 
uzņēmējdarbību, kura veicina radošu 
pieeju, sanāciju, mazo un ļoti mazo 
uzņēmumu, tostarp tradicionālo 
nodarbošanos, attīstību un modernizāciju,
vides aizsardzību un uzlabošanu, kā arī 
labāku pieejamību, darbinieku, uzņēmumu 
un to organizāciju piemērošanās spēju, kā 
arī visaptveroša darba tirgus attīstību;

Pamatojums

It is important to consider the essential role of small businesses and micro-enterprises and 
craft industries in job creation. In addition to approaches targeting specific sections of the 
public, it is necessary to create a horizontal measure aimed at life-long training for managers 
and employees in small and micro-enterprises, as well as those responsible for their 
intermediary organisations and training.



AD\562228LV.doc 11/1 PE 355.328v03-00

LV

12. ieteikums
3. panta 3. punkts

3. Piešķirot finansējumu, fondi atbilstoši to 
mērķprogrammai ņem vērā, no vienas puses, 
īpašos ekonomiskos un sociālos apstākļus 
un, no otras puses, teritoriālās īpatnības.
Finansējums, atbilstoši apstākļiem, jāparedz 
pilsētu atjaunotnei reģionālās attīstības
kontekstā un lauku rajonu un zvejniecības 
teritoriju atjaunošanai ar ekonomikas 
diversifikācijas palīdzību. Palīdzība jāparedz 
arī apgabaliem, ko ietekmē nelabvēlīgi 
ģeogrāfiski vai dabas faktori, kas pasliktina 
attīstības iespējas, īpaši visattālākos reģionos 
(Gvadelupa, Franču Gvajāna, Martinika, 
Reinjona, Azoru salas, Madeira un Kanāriju 
salas), kā arī ziemeļu teritorijās, kur ir zems 
iedzīvotāju blīvums, dažās salās un salu 
dalībvalstīs, kalnu apvidos.

3. Saskaņā ar šiem trijiem mērķiem, 
piešķirot fondu finansējumu, atbilstīgi to 
būtībai ņem vērā, no vienas puses, īpašos 
ekonomiskos un sociālos apstākļus un, no 
otras puses, teritoriālās īpatnības.
Finansējums atbilstīgi apstākļiem jāparedz 
ilgtspējīgai pilsētu attīstībai reģionālās 
attīstības kontekstā un lauku rajonu un 
zvejniecības teritoriju atjaunošanai ar 
ekonomikas diversifikācijas palīdzību.
Palīdzība jāparedz arī apgabaliem, ko 
ietekmē nelabvēlīgi ģeogrāfiski vai dabas 
faktori, kuri pasliktina attīstības iespējas, 
īpaši visattālākos reģionos (Gvadelupa, 
Franču Gvajāna, Martinika, Reinjona, Azoru 
salas, Madeira un Kanāriju salas), kā arī 
ziemeļu teritorijās, kur ir zems iedzīvotāju 
blīvums, dažās salās un salu dalībvalstīs, 
kalnu apvidos, kā arī autonomajās Seūtas 
un Meliļas pilsētās, kur ir augsts
apdzīvotības blīvums.

13. ieteikums
5. panta 4. punkts

4. Neskatoties uz šī panta 1. un 2. punktu un 
6. pantu, visattālākie reģioni (Gvadelupa, 
Franču Gvajāna, Martinika, Reinjona, Azoru 
salas, Madeira un Kanāriju salas), ir tiesīgi 
saņemt speciālu finansējumu no ERAF, lai 
veicinātu to integrāciju iekšējā tirgū un 
kompensētu specifiskos piespiedu apstākļus.

4. Neatkarīgi no šī panta 1. un 2. punkta un 
6. panta, visattālākie reģioni (Gvadelupa, 
Franču Gvajāna, Martinika, Reinjona, Azoru 
salas, Madeira un Kanāriju salas), kā arī 
autonomās Seūtas un Meliļas pilsētas ir 
tiesīgi saņemt speciālu finansējumu no 
ERAF, lai veicinātu to integrāciju iekšējā 
tirgū un kompensētu specifiskos piespiedu 
apstākļus.

14. ieteikums
10. panta 1. punkta 2. daļa

Katra dalībvalsts norāda nozīmīgākos 
nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa 
partnerus ekonomiskā, sociālā vai kādā citā 
jomā, turpmāk tekstā “partneri”. Saskaņā ar 
nacionāliem likumiem dalībvalsts veido 
plašas un efektīvas saiknes starp visām 

Katra dalībvalsts norāda nozīmīgākos 
nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa 
partnerus ekonomiskā, sociālā vai kādā citā 
jomā, še turpmāk “partneri”. Saskaņā ar 
nacionāliem likumiem dalībvalsts veido 
plašas un efektīvas saiknes starp visām 
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iesaistītām institūcijām, ņemot vērā prasību 
veicināt vīriešu un sieviešu līdztiesību un 
nodrošināt ilgspējīgu attīstību, ievērojot 
prasības par apkārtējās vides aizsardzību un 
uzlabošanu.

iesaistītām institūcijām, ņemot vērā prasību 
veicināt sociālo integrāciju, līdztiesību starp 
vīriešiem un sievietēm, kā arī starp 
invalīdiem un personām, kas tādas nav, un 
nodrošināt ilgspējīgu attīstību, ievērojot 
prasības par apkārtējās vides aizsardzību un 
uzlabošanu.

15. ieteikums
14. panta virsraksts

Vīriešu un sieviešu līdztiesība Vīriešu un sieviešu līdztiesība, kā arī 
invalīdu nediskriminēšana un pieejamības 
nodrošināšana viņiem

16. ieteikums
14. pants

Dalībvalstis un Komisija nodrošina vīriešu 
un sieviešu līdztiesību un veicina dzimumu 
līdztiesības iespēju fondu palīdzības 
īstenošanu dažādās stadijās.

Dalībvalstis un Komisija nodrošina vīriešu 
un sieviešu līdztiesības, kā arī dzimumu 
līdztiesības veicināšanu fondu palīdzības 
īstenošanas dažādās stadijās. Tās arī 
nodrošina, ka kohēzijas politikā ir ievēroti 
nediskriminācijas principi.

Pamatojums

Article 13 of the Treaty points out that appropriate action may be taken to  combat 
discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or 
sexual orientation.

17. ieteikums
14. panta 1.a daļa (jauna)

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka 
nenotiek diskriminācija dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ un it īpaši to, ka 
pieejamības iespējas invaldīdiem ir 
nosacījums fondu palīdzības saņemšanai, 
un ka to uzrauga fondu palīdzības 
īstenošanas dažādās stadijās.

Pamatojums

Structural Funds are an essential tool for reducing and alleviating social exclusion on any 
grounds and for creating a same level playing field between people with or without 
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disabilities by combating discrimination in all areas of life, in particular by promoting and 
creating an accessible physical environment for people with disabilities in relation to 
information communication technologies, transport and the built environment. It is very 
important that Structural Funds do not lead to the further discrimination and creation of 
further access barriers for people with disabilities which will perpetuate the social exclusion 
of 40 million people with disabilities in the European Union and other persons with reduced 
mobility, and have negative implications for society in general.

18. ieteikums
17. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) 16.56% - 6. panta 2.punktā norādītajam 
īslaicīgajam un īpašajam atbalstam, kā 
kritērijus dalībvalstu indikatīvās sadales
aprēķiniem izmantojot atbilstošu iedzīvotāju 
skaitu, reģionālo labklājību, nacionālo 
labklājību un bezdarba līmeni.

b) 16,56% — 6. panta 2. punktā norādītajam 
īslaicīgajam un īpašajam atbalstam, kā 
kritērijus dalībvalstu paredzamā sadalījuma
aprēķiniem izmantojot atbilstošu iedzīvotāju 
skaitu, reģionālo labklājību, nacionālo 
labklājību, bezdarba līmeni un izglītības 
līmeni.

19. ieteikums
23. panta otrā daļa

Vadlīniju norādījumi, kas attiecas uz katru 
fondu piesaistes objektu, ir vērsti uz 
Kopienas prioritāšu ievērošanu, lai veicinātu 
līdzsvarotu, harmonisku un noturīgu 
attīstību.

Attiecībā uz fondu katru mērķi šīs vadlīnijas 
it īpaši ietekmē Kopienas prioritātes, lai 
veicinātu līdzsvarotu, harmonisku un 
noturīgu attīstību, sieviešu un vīriešu 
līdztiesību, kā arī sociālo integrāciju.

Pamatojums

The strategic guidelines should also include the promotion of sexual equality and social 
inclusion.

20. ieteikums
25. panta 3. punkta a) apakšpunkts

a) tematiskās un teritoriālās prioritātes, 
ieskaitot pilsētu reģenerāciju, ka arī lauku 
ekonomikas un rajonu, kas atkarīgi no 
zivsaimniecības, diversifikācija; 

a) tematiskās un teritoriālās prioritātes, 
ieskaitot ilgtspējīgu pilsētu attīstību, kā arī 
lauku ekonomikas un rajonu, kas atkarīgi no 
zivsaimniecības, diversifikācija;

Pamatojums

The contribution made by urban areas to growth, innovation and social and economic 
cohesion should be taken into account; in order to do so, sustainable urban development 
measures should be developed, and this includes urban regeneration.
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21. ieteikums
25. panta 3. punkta c) apakšpunkts

c) tikai reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības mērķim – reģionu saraksts, 
kas izvēlēti reģionālajai konkurencei, kā 
minēts 6. panta 1. punkta 2. apakšpunktā.

c) tikai mērķim “Reģionālā konkurētspēja un 
nodarbinātība” — reģionu un citu apgabalu
saraksts, kuri izvēlēti reģionālajai 
konkurencei, kā minēts 6. panta 1. punkta 
otrajā daļā.

Pamatojums

As indicated in Article 34 paragraph 2 of the Regulation, a Member State may propose 
operational  programmes under the “Regional competitiveness and employment” objective at 
other territorial levels, including urban areas.

22. ieteikums
27. panta 1. punkta pirmā daļa

1. Sākot ar 2008. gadu un vēlākais katra 
gada 1. oktobrī katrai dalībvalstij jāiesniedz 
Komisijai ziņojums par sasniegumiem, kas 
gūti stratēģijas īstenošanā un tās mērķu 
sasniegšanā, īpaši ņemot vērā norādījumus
un to lomu Kopienas stratēģisko vadlīniju, 
kas attiecas uz izlīdzināšanu, īstenošanā, kā 
arī pieejamo novērtējumu.

1. Sākot ar 2010. gadu un vēlākais 1. oktobrī 
ik pēc trijiem gadiem katra dalībvalsts 
iesniedz Komisijai ziņojumu par 
sasniegumiem, kas gūti stratēģijas 
īstenošanā un tās mērķu sasniegšanā, īpaši
ņemot vērā rādītāju kopumu, un to 
ieguldījumu Kopienas kohēzijas politikas 
stratēģisko vadlīniju īstenošanā, kā arī 
pieejamos novērtējumus.

Pamatojums

23. ieteikums
27. panta 1. punkta otrā daļa

Ziņojums attiecas uz nodarbinātības 
nacionālo darbības plānu.

Ziņojums attiecas uz valsts rīcības plānu 
nodarbinātības veicināšanai un valsts 
rīcības plāniem sociālās integrācijas 
veicināšanai.

Pamatojums

It is also important to include a reference to the national action plans on social inclusion.

24. ieteikums
29. panta virsraksts
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Ikgadējā pārbaude Pārbaude

Pamatojums

25. ieteikums
30. panta pirmās daļas aa) apakšpunkts (jauns)

aa) ziņojuma pamatā jābūt Komisijas 
veiktajai 27. pantā minēto dalībvalstu 
ziņojumu, kā arī jebkuras citas pieejamās 
informācijas pārbaudei un novērtējumam;

Pamatojums

.

26. ieteikums
33. panta 2. punkts

2. Neievērojot ierobežojumus, kas definēti
fondu noteikumos, ERDF un ESF 5%
robežās papildus var finansēt katru darbības 
programmas prioritāti, pasākumus, kas tiek 
finansēti no cita fonda ar noteikumu, ka 
līdzekļi nepieciešami programmas
īstenošanai.

2. Neskarot izņēmumus, kas izklāstīti 
īpašajos fondu noteikumos, ERAF un ESF 
papildus un katrai darbības programmas 
prioritātei piemērojot 10% limitu var 
finansēt pasākumus, uz ko attiecas citu 
fondu palīdzība, ja tie ir nepieciešami šīs 
darbības pietiekamai īstenošanai un ir tieši 
saistīti ar šo darbību.

Pamatojums

Experience seems to show that for some proposals the percentage of 5% may be considered 
too small.

27. ieteikums
36. panta 3. punkta otrās daļas ba) apakšpunkts (jauns)

ba) informāciju par EQUAL programmas 
līdzšinējo principu integrāciju.

Pamatojums

Care must be taken to ensure that the existing EQUAL programme is mainstreamed into the 
new programmes.

28. ieteikums
36. panta 3. punkta trešās daļas b) apakšpunkts
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b) līdzsvaru starp pamata prioritātēm un 
Eiropas nodarbinātības stratēģiju, kā arī 
Kopienas mērķiem sociālajos jautājumos.

b) līdzsvaru starp Eiropas nodarbinātības 
stratēģijas galvenajām prioritātēm un 
mērķiem un starp Kopienas mērķiem 
sociālās integrācijas, migrantu sociālās 
integrācijas, sociālās kohēzijas, vīriešu, 
sieviešu, kā arī visneaizsargātāko 
iedzīvotāju grupu vienlīdzības jomā.

29. ieteikums
36. panta 3. punkta otrās daļas ba) apakšpunkts (jauns)

ba) informāciju par EQUAL programmas 
līdzšinējo principu integrāciju.

Pamatojums

Care must be taken to ensure that the existing equal programme is mainstreamed into the new 
programmes.

30. ieteikums
36. panta 4. punkta b) apakšpunkts

b) informācija par jautājumiem, kas saistīti 
ar pilsētvidi, ieskaitot izvēlēto pilsētu 
sarakstu un deleģēšanas kārtību pilsētu 
amatpersonām, iespējams, piešķirot valsts
piemaksas;

b) ilgtspējīgas pilsētu attīstības pasākumi,
tostarp izvēlēto pilsētu saraksts un kārtības 
noteikšana par uzdevumu deleģēšanu pilsētu 
varas iestādēm, iespējams, piešķirot 
vispārējas dotācijas;

Pamatojums

In view of the wording of Article 36 points 4 (a) and (c), it is preferable to talk about 
measures rather than information; furthermore, the concept of information is too vague and 
needs clarifying.

31. ieteikums
36. panta 4. punkta da) apakšpunkts (jauns)

da) informācija par EQUAL programmas 
līdzšinējo principu integrāciju.

Pamatojums

Care must be taken to ensure that the existing equal programme is mainstreamed into the new 
programmes.

32. ieteikums
43. panta 3.a punkts (jauns)
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3.a Ekonomikas, sociālās un uzņēmumu 
organizācijas ir tiesīgas saņemt tehnisko 
palīdzību.

Pamatojums

Experience shows that some Member States are reluctant to use intermediate organisations 
that are not directly dependent on public administration, hence it is appropriate to mention 
them explicitly.

33. ieteikums
44. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar dalībvalsts ierosinājumu katrai 
darbības programmai fondi var finansēt 
sagatavošanas, menedžmenta, monitoringa, 
novērtēšanas, informatīvos un kontroles 
pasākumus, kā arī pasākumus, kas palielina 
administratīvo kapacitāti fondu 
izmantošanai, ievērojot šādas robežas:

1. Saskaņā ar dalībvalsts ierosinājumu katrai 
darbības programmai fondi var finansēt 
sagatavošanas, menedžmenta, monitoringa, 
novērtēšanas, informatīvos un kontroles 
pasākumus, kā arī pasākumus, kas palielina 
administratīvo, tostarp pilsoniskās 
sabiedrības partneru, kapacitāti fondu 
izmantošanai, ievērojot šādas robežas:

Pamatojums

To ensure the involvement of social partners and enhance their capacity to allow them to play 
a full part at local and regional level in the delivery of programmes.

34. ieteikums
44. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Ekonomikas, sociālās un uzņēmumu 
organizācijas ir tiesīgas saņemt tehnisko 
palīdzību.

Pamatojums

Experience shows that some Member States are reluctant to use intermediate organisations 
that are not directly dependent on public administration, hence it is appropriate to mention 
them explicitly.

35. ieteikums
45. panta 1. punkta otrā daļa

Novērtējumu mērķis ir uzlabot fondu
atbalsta un ieviešamo rīcības programmu 
kvalitāti, efektivitāti un līdzekļu piešķiršanas 
atbilstību un pamatotību. Novērtējumiem 
jānosaka to ietekme uz stratēģiskajiem 

Novērtējumu mērķis ir uzlabot fonda
atbalsta kvalitāti, efektivitāti un līdzekļu 
piešķiršanas atbilstību un darbības 
programmu īstenošanu.
Novērtējumi arī nosaka to ietekmi uz 
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Kopienas mērķiem, Līguma 158. pantu un 
raksturīgajām strukturālajām problēmām, 
kas ietekmē iesaistītās dalībvalstis un to 
reģionus, tajā pašā laikā rēķinoties ar 
vajadzībām, kas rodas, pastāvīgi attīstoties, 
un atbilstošo Kopienas likumdošanu, kas 
attiecas uz vides ietekmi un stratēģisku vides 
novērtējumu.

stratēģiskajiem Kopienas mērķiem, Līguma 
158. pantu un raksturīgajām strukturālajām 
problēmām, kas ietekmē iesaistītās 
dalībvalstis un to reģionus, tajā pašā laikā 
rēķinoties ar vajadzībām, kuras rodas, 
pastāvīgi attīstoties, un atbilstošo Kopienas 
likumdošanu, kas attiecas uz vides ietekmi 
un stratēģisku vides novērtējumu, kā arī 
pieejamības iespējām invalīdiem.

Pamatojums

Non-discrimination and social inclusion, including accessibility for disabled people, are 
important commitments and goals of the European Community and must be explicitly 
recognised in the objectives for the strategic guidelines.  The phrasing is consistent with 
Article 10. 

36. ieteikums
51. panta 4. punkts

4. Lielākais fondu ieguldījums tiek 
palielināts līdz 85% no ieguldītajiem valsts 
izdevumiem saskaņā ar rīcības programmu
„konverģences” un „reģionālās kompetences
un nodarbinātības” mērķim visattālākajos 
apgabalos un nomaļus esošajām grieķu
salām.

4. Maksimālais finansējums no fondiem ir 
jāpalielina līdz 85% no valsts izdevumiem 
darbības programmām saskaņā ar mērķiem 
“Konverģence” un “Reģionālā 
konkurētspēja un nodarbinātība” 
visattālākajos rajonos, darbības 
programmām, kuras saskaņā ar mērķi 
“Konverģence” attiecas uz nomaļajām 
Grieķijas salām, kā arī darbības 
programmām saskaņā ar “konverģences” 
mērķi reģionos, kur IKP uz vienu cilvēku, 
kas noteikts pēc pirktspējas paritātes un 
aprēķināts, pamatojoties uz Kopienas 
rādītājiem pēdējos trijos gados, ir mazāks 
nekā 60% no Kopienas vidējā rādītāja.

Pamatojums
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