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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisijas ierosinātajos jaunajos noteikumos par finanšu perspektīvām no 2007. gada 
līdz 2013. gadam priekšlikums, kas attiecas uz Eiropas Sociālo fondu (ESF), vēlreiz apliecina 
fondam piešķirto nozīmi kopš 1999. gada, proti, atbalstu Eiropas Nodarbinātības stratēģijai. 
Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē noteikumu priekšlikumu attiecībā uz ESF, kas paredz 
ciešāku saikni starp šo fondu, Eiropas Nodarbinātības stratēģiju un Eiropas Savienības 
pieņemtajiem mērķiem sociālās iekļaušanas, izglītības un apmācības, kā arī sieviešu un 
vīriešu līdztiesības veicināšanas jomā. Šo mērķu īstenošana ir Lisabonas stratēģijas būtiskas 
neizbēgamas sekas. 
Savu divu mērķu ietvaros – "Konverģence" un "Reģionu konkurētspēja un nodarbinātība" – , 
ESF ar mērķtiecīgākiem un vienkāršākiem izdevumiem atbalsta strādājošo un uzņēmumu 
pieaugošo pielāgošanās spēju; uzlabotu darba pieejamību darba meklētājiem un 
nenodarbinātajām personām, bezdarba novēršanu; aktīvās dzīves pagarināšanu, kā arī sieviešu 
un migrantu pastiprinātu iesaistīšanos darba tirgū; cilvēku no nelabvēlīgas vides sociālās 
integrācijas pastiprināšanu un partnerattiecību veicināšanu reformu labā, nodarbinātības un 
sociālās integrācijas jomā.

Ieguldījumi cilvēkresursos un institucionālo spēju pastiprināšanā, kā arī administrācijas un 
publisko dienestu efektivitātē tomēr attiecas vienīgi uz mērķi "Konverģence". Līdz ar to 
referents ierosina lielāku elastību šajā jomā un aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības 
komiteju izskatīt šo problēmu.

Referents atzinīgi novērtē skaidri formulēto piezīmi noteikumu priekšlikumā attiecībā uz ESF 
par to, ka nepieciešams veicināt vīriešu un sieviešu līdztiesību, ne vien iekļaujot dzimumu 
aspektu visos politikas skatupunktos, bet arī ar īpašu pasākumu palīdzību, kuru mērķis ir 
sekmēt sieviešu ilgstošu iesaistīšanos un izaugsmi darbā atbilstoši EK līgumā paredzētajiem 
noteikumiem. 

Referents uzskata, ka cīņa pret jebkādu diskrimināciju un vīriešu un sieviešu līdztiesības 
veicināšana jāīsteno gan profesionālajā apmācībā, gan darba iesaistīšanās un izaugsmes jomā.

Iedzīvotāju ieinteresēšana par cīņu pret diskrimināciju un, jo īpaši par vīriešu un sieviešu 
līdztiesības veicināšanu ir ārkārtīgi svarīga, lai uzlabotu nostāju un cerētu uz patiesām 
izmaiņām. Referents uzskata, ka līdz ar to ir nepieciešami ESF finansēti ieinteresēšanas un 
informēšanas pasākumi.

Referents ierosina iekļaut īpašu pasākumu un dzimumu līdztiesības integrācijas pasākumu 
finansēšanas programmas operatīvajās programmās saskaņā ar Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komitejas prasību deputātes Maria Antonia Avilès Peréa patstāvīgajā ziņojumā 
par sieviešu un vīriešu iespēju vienlīdzību Struktūrfondu izmantošanā (A5-0059/2003). Šāda 
iekļaušana ne vien ļautu uzlabot fondu pārvaldi, bet arī novērtēt, cik lielā mērā sievietes iegūst 
no finansētajiem pasākumiem.

Ņemot vērā nozīmību, kāda piemīt pieredzes un veiksmīgas prakses apmaiņai, kā arī 
novatoriskai darbībai sieviešu stāvokļa uzlabošanai, referents atzinīgi vērtē to, ka šie aspekti ir 



PE 355.492v01-00 4/13 PA\558304LV.doc

LV                        Ārējais tulkojums

iekļauti jaunajos noteikumos par ESF. 

Referents pozitīvi izsakās par to, ka jaunie noteikumi par ESF paredz nevalstisko institūciju 
konsultāciju operatīvo programmu plānošanā, ieviešanā un pārvaldē. 

Referents pauž bažas par finansēšanas publicitātes pasākumu trūkumu noteikumu par ESF 
priekšlikumā, kas to padarītu pārskatāmāku un pieejamāku interesentiem. Viņa ierosina 
ieviest šādus pasākumus šajā noteikumu priekšlikumā. Referents turklāt uzstāj uz to, ka 
nepieciešama vienkārša un ātra piekļūšana finansētajiem pasākumiem.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju kā atbildīgo komiteju savā ziņojuma iekļaut šādus grozījumus:

Komitejas ierosinātais teksts1 Parlamenta grozījumi

Grozījums Nr. 1
3. apsvērums 

(3) ESF atbalsta to dalībvalstu politiku, 
kuras ir cieši saistītas ar vadlīnijām un 
ieteikumiem, kas veikti saskaņā ar Eiropas 
nodarbinātības stratēģiju un Kopienas 
pieņemtajiem mērķiem, kas attiecas uz 
sociālo integrāciju, izglītību un apmācību, 
lai labāk sekmētu to mērķu īstenošanu, to 
skaitā aprēķināto mērķu, kas pieņemti 
Eiropadomes sanāksmēs Lisabonā un 
Gēteborgā.

(3) ESF atbalsta to dalībvalstu politiku, 
kuras ir cieši saistītas ar vadlīnijām un 
ieteikumiem, kas veikti saskaņā ar Eiropas 
nodarbinātības stratēģiju un Kopienas 
pieņemtajiem mērķiem, kas attiecas uz 
sociālo integrāciju, izglītību, kā arī sieviešu 
un vīriešu līdztiesības veicināšanu, lai labāk 
sekmētu to mērķu īstenošanu, to skaitā 
aprēķināto mērķu, kas pieņemti 
Eiropadomes sanāksmēs Lisabonā un 
Gēteborgā.

Pamatojums

Sieviešu un vīriešu līdztiesība saskaņā ar EK līguma 2. pantu ir ES mērķis, kā arī Eiropas 
nodarbinātības stratēģijas un Lisabonas stratēģijas mērķis. Noteikumu priekšlikuma 2.pants, 
kas attiecas uz Eiropas Sociālā fonda uzdevumu, citu Kopienas mērķu vidū turklāt piemin 
sieviešu un vīriešu līdztiesību. Ņemot vērā šī principa nozīmību un konkurenci, ir 
nepieciešams iekļaut šo mērķi preambulā Nr.3.

  
1 OV C ... / Nav vēl publicēts OV.
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Grozījums Nr. 2
4. apsvērums 

(4) Lai pasteidzinātu un labāk pārvaldītu 
izmaiņas, Reģionu konkurētspējas un 
nodarbinātības mērķa ietvaros ESF atbalsts 
īpaši koncentrējas uz strādājošo un 
uzņēmumu pielāgošanās spēju palielināšanu, 
uz darba pieejamības un iesaistīšanās darba 
tirgū uzlabošanu, uz cilvēku no nelabvēlīgas 
vides sociālās integrācijas sekmēšanu un 
cīņu pret diskrimināciju, kā arī 
partnerattiecību veicināšanu reformas labā.

(4) Lai pasteidzinātu un labāk pārvaldītu 
izmaiņas, Konverģences mērķa un Reģionu 
konkurētspējas un nodarbinātības mērķa 
ietvaros ESF atbalsts īpaši koncentrējas uz 
strādājošo un uzņēmumu pielāgošanās spēju 
palielināšanu, uz darba pieejamības un 
iesaistīšanās darba tirgū uzlabošanu, uz 
cilvēku no nelabvēlīgas vides sociālās 
integrācijas sekmēšanu un cīņu pret 
diskrimināciju, kā arī partnerattiecību 
veicināšanu reformas labā.

Pamatojums

Minētie mērķi attiecas gan uz Konverģences, gan uz Reģionu konkurētspējas un 
nodarbinātības mērķi, kā to var lasīt 3.pantā.

Grozījums Nr. 3
7. apsvērums 

(7) Jānodrošina ESF darbības konsekvence 
ar Eiropas nodarbinātības stratēģijas ieviesto
politiku un jākoncentrē fonda atbalsts 
vadlīniju un ieteikumu ieviešanai attiecībā 
uz nodarbinātību.

(7) Jānodrošina ESF darbības konsekvence 
ar Eiropas nodarbinātības stratēģijas ieviesto 
politiku un programmām, jo īpaši 
programmu PROGRESS, kā arī valstu 
rīcības plāniem attiecībā uz nodarbinātību 
un sociālo integrāciju un jākoncentrē fonda 
atbalsts vadlīniju un ieteikumu ieviešanai 
attiecībā uz nodarbinātību.

Pamatojums

Struktūrfondi papildinās dalībvalstu rīcību, tātad ir nepieciešams saskaņot ESF rīcību ar 
valstu rīcības plāniem nodarbinātības un sociālās integrācijas jomā (noteikumu 1784/1999 
par ESF preambula Nr.13). Nepieciešams paredzēt konsekvenci starp ESF rīcību un 
PROGRESS programmu tajā ziņā, kur programma attiecas uz nodarbinātību un sociālo 
solidaritāti. Lēmuma par PROGRESS programmas priekšlikuma 15. pants (COM(2004) 488) 
nepārprotami paredz programmas rīcības saskaņošanu ar ESF.

Grozījums Nr. 4
9. apsvērums 

(9) Ir svarīgi, lai dalībvalstis un Komisija (9) Ir svarīgi, lai dalībvalstis un Komisija 
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uzraudzītu, ka ESF finansēto prioritāšu 
īstenošana Konverģences un Reģionu 
konkurētspējas un nodarbinātības mērķu 
vārdā veicinātu sieviešu un vīriešu 
līdztiesību un novērstu to nevienlīdzību. Ir 
pamats apvienot dzimumu aspekta 
iekļaušanas metodi visos politikas 
skatupunktos ar īpašu darbību, kuras mērķis 
ir sekmēt sieviešu ilgstošu iesaistīšanos un 
izaugsmi darbā.

uzraudzītu, ka ESF finansēto prioritāšu 
īstenošana Konverģences un Reģionu 
konkurētspējas un nodarbinātības mērķu 
vārdā veicinātu sieviešu un vīriešu 
līdztiesību un novērstu to nevienlīdzību. Ir 
pamats apvienot dzimumu aspekta 
iekļaušanas metodi visos politikas 
skatupunktos ar īpašu darbību, kuras mērķis 
ir uzlabot darba pieejamību un sekmēt 
sieviešu ilgstošu iesaistīšanos un izaugsmi 
darbā.

Pamatojums

Lai sekmētu sieviešu iesaistīšanos darba tirgū, vispirms ir nepieciešams paredzēt īpašus 
pasākumus, lai padarītu vieglāku pieejamību darbam. Noteikumu 1784/1999 2. panta e) daļa, 
kas attiecas uz Eiropas Sociālo fondu, paredzēja turklāt, ka "Fonds atbalsta... īpašus 
pasākumus, lai sievietēm uzlabotu darba tirgus pieejamību un iesaistīšanos tajā" 

Grozījums Nr. 5
3. pants, 1 punkts, daļa a) ii)

ii) ekonomikas pārmaiņu pasteidzināšana un 
pozitīva pārvaldīšana, jo īpaši ar darba 
organizācijas novatorisko un produktīvāko 
formu koncepciju un izplatību, proti, 
uzlabojumiem veselības un drošības jomā, ar 
nākotnes prasību noteikšanu nodarbinātības 
un kompetenču jautājumos, un ar īpašu 
nodarbinātības un apmācības un strādājošo 
atbalsta dienestu attīstību, nozaru un 
uzņēmumu reorganizācijas ziņā.

ii) ekonomikas pārmaiņu pasteidzināšana un 
pozitīva pārvaldīšana, jo īpaši ar darba 
organizācijas novatorisko un produktīvāko 
formu koncepciju un izplatību, proti, 
uzlabojumiem darba apstākļu, slīdošā 
grafika ieviešanā, veselības un drošības 
jomā, ar nākotnes prasību noteikšanu 
nodarbinātības un kompetenču jautājumos, 
un ar īpašu nodarbinātības un apmācības un 
strādājošo atbalsta dienestu attīstību, nozaru 
un uzņēmumu reorganizācijas ziņā.

Pamatojums

Darba kvalitātes uzlabojumi, ko paredz Lisabonas stratēģija un ko atbalsta ESF, jāveic arī ar 
darba apstākļu uzlabošanas, kā arī slīdošā grafika ieviešanas palīdzību, tieši plānojot lielāku 
elastību darba tirgus attīstības apzināšanā un ģimenes un profesionālās dzīves savienošanas 
iespējās.

Grozījums Nr. 6
3. pants, 1. punkts, daļa b), ievaddaļa

b) Uzlabot darba meklētāju un b) Uzlabot darba meklētāju, īpaši jauniešu 
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nenodarbināto personu pieejamību darbam, 
bezdarba novēršanu, aktīvās dzīves 
pagarināšanu un sieviešu un migrantu 
iesaistīšanos darba tirgū, jo īpaši mudinot:

un tieši jaunu sieviešu, un nenodarbināto 
personu pieejamību darbam, bezdarba 
novēršanu, aktīvās dzīves pagarināšanu un 
sieviešu un migrantu iesaistīšanos, kā arī 
izaugsmi darba tirgū, jo īpaši mudinot:

Pamatojums

Saskaņā ar statistikas datiem, jauniešu skaits, kuri ir bez darba, nemitīgi pieaug. Turklāt, šī 
situācija jo īpaši skar jaunās sievietes. ESF atbalsts ir ārkārtīgi būtisks, lai palīdzētu 
dalībvalstīm cīnīties ar šo problēmu.

Grozījums Nr. 7
3. pants, 1. punkts, daļa b) ii a) (jauna)

ii a) īpaši pasākumi jauniešu un tieši jaunu 
sieviešu darba pieejamības uzlabošanai un 
iesaistīšanās darba tirgū sekmēšanai, kā arī 
izaugsmei.

Pamatojums

Skatīt grozījuma nr.6 pamatojumu.

Grozījums Nr. 8
3. pants, 1. punkts, daļa b) iii)

iii) īpaši pasākumi, lai sekmētu sieviešu 
ilgstošu iesaistīšanos un izaugsmi darbā, lai 
samazinātu segregāciju darba tirgū uz 
dzimuma pamata, proti, apkarojot sieviešu 
un vīriešu atšķirīga atalgojuma cēloņus, un 
lai savienotu profesionālo un privāto dzīvi, 
tieši sekmējot bērnu aprūpes un uzturamo 
personu aprūpes pakalpojumu pieejamību;

iii) īpaši pasākumi, lai uzlabotu darba 
pieejamību un sekmētu sieviešu ilgstošu 
iesaistīšanos un izaugsmi darbā, lai 
samazinātu segregāciju darba tirgū uz 
dzimuma pamata, proti, apkarojot sieviešu 
un vīriešu atšķirīga atalgojuma cēloņus, un 
lai savienotu profesionālo un privāto dzīvi, 
tieši sekmējot bērnu aprūpes un uzturamo 
personu aprūpes pakalpojumu pieejamību ;

Pamatojums

Nepieciešami pasākumi, lai atvieglotu sieviešu pieejamību darbam un iesaistīšanos tajā. 
Noteikumu 1784/1999 par ESF 2. panta e) daļa norāda, ka " Fonds atbalsta īpašus 
pasākumus, lai uzlabotu sieviešu pieejamību darbam un iesaistīšanos darba tirgū… "
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Grozījums Nr. 9
3. pants 1. punkts, daļa b) iv)

iv) īpaši pasākumi, lai veicinātu migrantu 
sociālo integrāciju un palielinātu to 
iesaistīšanos darbā, tieši ar konsultāciju, 
valodas apmācības un citās valstīs apgūto 
prasmju atzīšanas palīdzību.

iv) īpaši pasākumi, lai veicinātu migrantu 
sociālo integrāciju, uzlabotu to pieejamību
darbam, palielinātu to iesaistīšanos darbā un
to izaugsmi darbā tieši ar konsultāciju, 
valodas apmācības un citās valstīs apgūto 
prasmju atzīšanas palīdzību

Pamatojums

Cilvēkiem, kuri ieceļojuši Eiropas Savienībā, nepieciešams paredzēt iespēju varēt ne tikai 
piekļūt darba tirgum un tajā ilgstoši iesaistīties, bet arī attīstīties profesionāli.

Grozījums Nr. 10
3. pants, 1. punkts, daļa c) i)

i) profesionālās integrācijas norise cilvēkiem 
no nelabvēlīgas vides, cilvēkiem, kuri 
saskaras ar sociālo atstumtību un pāragru 
mācību pamešanu, minoritāšu pārstāvjiem 
un invalīdiem, ar nodarbināšanas pasākumu 
palīdzību, jo īpaši sociālās ekonomikas, 
papildu pasākumu un sociālās atbalsta, kā arī 
attiecīgo izdevumu segšanas dienestu 
nozarē;

i) profesionālās integrācijas norise cilvēkiem 
no nelabvēlīgas vides, cilvēkiem, kuri 
saskaras ar sociālo atstumtību un pāragru 
mācību pamešanu, minoritāšu pārstāvjiem 
un invalīdiem, ar nodarbināšanas pasākumu 
palīdzību, jo īpaši sociālās ekonomikas, 
papildu pasākumu un sociālās atbalsta, kā arī 
piemēroto izdevumu segšanas dienestu 
nozarē;

Pamatojums
Pieļauta kļūda tulkojumā, kas attiecas uz sākotnējo variantu angļu valodā, kas ziņo par 
"…accompanying actions and relevant social support and care services"

Grozījums Nr. 11
3. pants, 1. punkts, daļa c) ii)

ii) dažādība darba vietā un cīņa pret 
diskrimināciju piekļūšanā darba tirgum, 
izmantojot ieinteresēšanas kampaņas un 
vietējo pašpārvalžu un uzņēmumu 
iesaistīšanos.

ii) dažādība darba vietā un cīņa pret 
diskrimināciju profesionālajā apmācībā, 
piekļūšanā, iesaistīšanās darba tirgū un 
izaugsmē, izmantojot ieinteresēšanas 
kampaņas un vietējo pašpārvalžu un 
uzņēmumu iesaistīšanos.
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Pamatojums

Cilvēku no nelabvēlīgas vides diskriminācija attiecas ne tikai uz piekļūšanu, bet arī uz 
iesaistīšanos darbā un izaugsmē, kā arī uz profesionālo apmācību.

Grozījums Nr. 12
3. pants, 3. a punkts (jauns)

3 a. ESF atbalsta iedzīvotāju informēšanas 
un ieinteresēšanas kampaņas, ko īsteno 
dalībvalstis ar mērķi cīnīties pret 
diskrimināciju un veicināt sieviešu un 
vīriešu līdztiesību.

Pamatojums

Cīņai pret diskrimināciju un vīriešu un sieviešu nevienlīdzību jānotiek, ieinteresējot 
iedzīvotājus, lai pakāpeniski uzlabotu nostāju patiesas līdztiesības sasniegšanai darba tirgū.

Grozījums Nr. 13
3. pants, 4. punkts

4. Saskaņā ar prioritātes īstenošanu, kas 
attiecas uz sociālo integrāciju, kas plānota 2. 
punkta 2 (c) (i), ESF finansējums 
pasākumiem, kuri ietilpst (EK) n° […] 
[FEDER] noteikumu ieviešanā, var pieaugt 
maksimāli līdz 10% no attiecīgās 
pamatmērķa summas.

4. Saskaņā ar prioritātes īstenošanu, kas 
attiecas uz sociālo integrāciju, kas plānota 2. 
punkta 1 (c) (i), ESF finansējums 
pasākumiem, kuri ietilpst (EK) n° […] 
[FEDER] noteikumu ieviešanā, var pieaugt 
maksimāli līdz 10% no attiecīgās 
pamatmērķa summas.

Pamatojums

Pieļauta kļūda punkta numerācijā. Uz sociālo integrāciju attiecas 3. panta 1. punkta c) daļa 
i), nevis 2. punkta c) daļa i).

Grozījums Nr. 14
4. pants, 2 a punkts (jauns)

2 a. Operatīvās programmas ietver īpašu 
pasākumu finansēšanas plānu, tai skaitā 
pasākumu, kas veltīti sociālās kohēzijas un 
sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanai.
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Pamatojums

Dažādu pasākumu un īpašu darbību finansēšanas plāna iekļaušana operatīvajās 
programmās, jo īpaši to, kas veltīti sieviešu un vīriešu līdztiesības uzlabošanai, ļaus kontrolēt 
līdzekļu izmantošanu un spriest par katras iejaukšanās efektivitāti.

Grozījums Nr. 15
4. pants, 4. punkts

4. Aprēķinātie mērķi un izvēlētie rādītāji, lai 
uzraudzītu nacionālo, stratēģisko references 
pamatnoteikumu ieviešanu, kas noteikta 
Padomes (EK) n° […] noteikumu 18. pantā 
[attiecībā uz vispārējiem noteikumiem par 
Struktūrfondu un Kohēzijas fondu] tiek 
izmantoti Eiropas nodarbinātības stratēģijas 
īstenošanā un Kopienas pieņemto mērķu 
ietvaros sociālās integrācijas un izglītības un 
apmācības jomā. Operatīvo programmu 
pārvaldes rādītājiem jāsaskan ar 
aprēķinātajiem mērķiem.

4. Aprēķinātie mērķi un izvēlētie rādītāji, lai 
uzraudzītu nacionālo, stratēģisko references 
pamatnoteikumu ieviešanu, kas noteikta 
Padomes (EK) n° […] noteikumu 18. pantā 
[attiecībā uz vispārējiem noteikumiem par 
Struktūrfondu un Kohēzijas fondu] tiek 
izmantoti Eiropas nodarbinātības stratēģijas 
īstenošanā un Kopienas pieņemto mērķu 
ietvaros sociālās integrācijas un izglītības un 
apmācības, kā arī sieviešu un vīriešu 
līdztiesības jomā. Operatīvo programmu 
pārvaldes rādītājiem jāsaskan ar 
aprēķinātajiem mērķiem .

Pamatojums

Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir Kopienas mērķis, kas ESF jāņem vērā.

Grozījums Nr. 16
4. pants, 5. punkts

5. Vērtējumi, kas izdarīti saistībā ar ESF 
darbību, attiecas arī uz ESF atbalstīto 
pasākumu ieguldījumu Eiropas 
nodarbinātības stratēģijas un Kopienas 
mērķu īstenošanā sociālās integrācijas, 
izglītības un apmācības jomā attiecīgajā 
dalībvalstī.

5. Vērtējumi, kas izdarīti saistībā ar ESF 
darbību, attiecas arī uz ESF atbalstīto 
pasākumu ieguldījumu Eiropas 
nodarbinātības stratēģijas un Kopienas 
mērķu īstenošanā sociālās integrācijas, 
sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanas 
un izglītības un apmācības jomā attiecīgajā 
dalībvalstī.

Pamatojums

Ir svarīgi novērtēt, cik lielā mērā ESF finansētie pasākumi veicina sieviešu un vīriešu 
līdztiesību dalībvalstīs.
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Grozījums Nr. 17
5. pants, 2. punkts

2. Dalībvalstis un katras operatīvās 
programmas pārvaldes pārstāvis uzrauga 
sociālo partneru iesaistīšanos un piemēroto 
nevalstisko institūciju konsultēšanu, 
atbilstošā teritoriālā līmenī ESF atbalsta 
plānošanas, ieviešanas un pārvaldes laikā.

2. Dalībvalstis un katras operatīvās 
programmas pārvaldes pārstāvis uzrauga 
sociālo partneru iesaistīšanos un piemēroto 
nevalstisko institūciju konsultēšanu, 
atbilstošā teritoriālā līmenī ESF atbalsta 
plānošanas, ieviešanas novērtēšanas un
pārvaldes laikā.

Pamatojums

Vispārējo noteikumu 10. pants paredz, ka partnerattiecības "attiecas uz nacionālo, 
stratēģisko references pamatnoteikumu sagatavošanu un pārvaldi, kā arī uz operatīvo 
programmu sagatavošanu, ieviešanu pārvaldi un novērtēšanu. Dalībvalstis katru piemēroto 
sadarbības partneri, jo īpaši reģionu, saista ar dažādiem plānošanas posmiem…"

Grozījums Nr. 18
5. pants, 2 a punkts (jauns)

2 a. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai informētu iedzīvotājus un 
operatīvo programmu un pasākumu 
institūcijas, ko var finansēt ESF.

Pamatojums

Iedzīvotāju un attiecīgo institūciju informēšana ļauj nodrošināt fonda iejaukšanās 
pārskatāmību, palielināt projektu priekšlikumu skaitu, kā arī iesaistīšanos finansētajos 
pasākumos un palīdzēs risināt kredītu neizmantošanas pilnā mērā problēmu.

Grozījums Nr. 19
5. pants, 3. punkts

3. Katras operatīvās programmas pārvaldes 
pārstāvis veicina sociālo partneru atbilstoši 
iesaistīšanos un to piekļūšanu finansētajiem 
pasākumiem, kas paredzēti šo noteikumu 2. 
pantā.

Saskaņā ar Konverģences mērķi vismaz 2 % 
no ESF resursiem skar spēju attīstību un 
pasākumus, ko kopīgi uzsākuši sociālie 

3. Katras operatīvās programmas pārvaldes 
pārstāvis veicina sociālo partneru atbilstoši 
iesaistīšanos un to piekļūšanu finansētajiem 
pasākumiem, kas paredzēti šo noteikumu 3. 
pantā.

Saskaņā ar Konverģences mērķi vismaz 2 % 
no ESF resursiem skar spēju attīstību un 
pasākumus, ko kopīgi uzsākuši sociālie 
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partneri , jo īpaši attiecībā uz strādājošo un 
uzņēmumu pielāgošanās spēju, kas minēta 2. 
panta 1. a) daļā.

partneri , jo īpaši attiecībā uz strādājošo un 
uzņēmumu pielāgošanās spēju, kas minēta 3. 
panta 1. a) daļā.

Pamatojums

Minēts nepareizs panta numurs.

Grozījums Nr. 20
5. pants, 4. punkts

4. Katras operatīvās programmas pārvaldes 
pārstāvis veicina nevalstisko organizāciju 
atbilstošu iesaistīšanos un to piekļūšanu 
finansētajiem pasākumiem, jo īpaši sociālās 
integrācijas un sieviešu un vīriešu 
līdztiesības jomā.

4. Katras operatīvās programmas pārvaldes 
pārstāvis veicina attiecīgo nevalstisko 
organizāciju atbilstošu iesaistīšanos un tām 
nodrošina vienkāršu un ātru piekļūšanu 
finansētajiem pasākumiem, jo īpaši sociālās 
integrācijas un sieviešu un vīriešu 
līdztiesības jomā.

Pamatojums

NVO bieži sastopas ar grūtībām piekļūšanā Struktūrfondu finansētajiem pasākumiem, tieši 
bieži vien ilgo termiņu un sarežģītās procedūras dēļ. Noteikumu 1784/1999 par ESF 14. 
preambula turklāt paredz, ka " var tikt paredzēti noteikumi, ar kuriem vietējās grupas, to 
skaitā nevalstiskās organizācijas var tikt vienkārši un ātri piekļūt fonda atbalstam…"

Grozījums Nr. 21
6. pants

Dalībvalstis un pārvaldes pārstāvji 
pārliecinās, ka operatīvās programmas ietver 
aprakstu, kā vīriešu un sieviešu līdztiesība 
tiek veicināta plānošanā, ieviešanā, pārvaldē, 
tieši ar īpašu rādītāju palīdzību, kā arī 
novērtēšanu.

Dalībvalstis un pārvaldes pārstāvji 
pārliecinās, ka operatīvās programmas ietver 
aprakstu, kā vīriešu un sieviešu līdztiesība 
tiek veicināta plānošanā, ieviešanā, pārvaldē, 
un novērtēšanā, tieši ar statistikas datu, kā 
arī kvalitatīvu un aprēķinātu pēc dzimuma 
iedalītu rādītāju palīdzību.
Dalībvalstis uzrauga sabalansētu sieviešu 
un vīriešu dalību lēmumu pieņemšanas, 
izvēles un pārvaldes institūciju sastāvā 
vietējā, reģionu un valsts līmenī.

Pamatojums

Sistemātiska statistikas datu un rādītāju izmantošana, kas ir kvalitatīvi un aprēķināti, iedalīti 
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pēc dzimuma, ir noteicoša fonda iejaukšanās pārvaldē, novērtēšanā un efektivitātes atzīšanā 
attiecībā uz iespēju vienlīdzības mērķa īstenošanu Sieviešu un vīriešu sabalansēta dalība 
iepriekšminētajās institūcijās ir nepieciešama līdzekļu pareizai izmantošanai dzimumu 
līdztiesības jomā (vispārējo noteikumu 1260/1999 par Struktūrfondiem 35. panta par 
pārvaldes komiteju sabalansētu sastāvu).

Grozījums Nr. 22
10. pants, daļa c)

c) pasākumi, kuru mērķis ir sekmēt sociālo 
integrāciju un minoritāšu nodarbinātību ;

c) pasākumi, kuru mērķis ir sekmēt sociālo 
integrāciju un minoritāšu nodarbinātību, 
cilvēku no nelabvēlīgas vides un invalīdu 
nodarbinātību;

Pamatojums

Ikgadējam un noslēdzošajam izpildes ziņojumam turklāt ir jāietver pasākumu sintēze valstu 
minoritāšu, citu cilvēku grupu, tieši cilvēku no nelabvēlīgas vides un invalīdu labā.  
Ikgadējam un noslēdzošajam izpildes ziņojumam būtu jāietver īstenoto pasākumu sintēze, lai 
sekmētu sociālās integrācijas un visu cilvēku, kuri minēti 3. panta 1. punkta c) daļā, 
nodarbinātību.
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