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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka 2015. gada budžetam būs būtiska loma, veicinot Savienības atbalstu izaugsmei 

un nodarbinātībai, īpašu uzmanību pievēršot darbavietu radīšanai, lai risinātu jauniešu 

bezdarba jautājumu, kas ir pastāvīga problēma Savienībā; 

2. norāda, ka Komisija un Padome ierosināja apropriāciju ikgadēju palielinājumu 

1. izdevumu kategorijā (Gudra un iekļaujoša izaugsme); turklāt konstatē proporcionāli vēl 

lielāku palielinājumu 1.a izdevumu kategorijā (Konkurētspēja izaugsmei un 

nodarbinātībai); 

3. norāda, ka saistību apropriācijas 1.b izdevumu kategorijā (Ekonomiskā, sociālā un 

teritoriālā kohēzija) ir jāpalielina līdz Komisijas priekšlikumā norādītajiem rezerves 

apmēriem; tomēr pauž nožēlu par maksājumu apropriāciju samazinājumu šajā izdevumu 

kategorijā, turklāt Padome ierosina tās samazināt vēl krasāk;  

4. pauž stingru pārliecību, ka ES finansējumu, jo īpaši saistībā ar Jaunatnes nodarbinātības 

iniciatīvu, nevajadzētu izmantot dalībvalstu pasākumu subsidēšanai, bet jāizmanto, lai 

jauniešiem sniegtu papildu atbalstu, papildinot un atbalstot dalībvalstu programmas; 

5. uzskata, ka ES finansējums būtu jānovirza nozarēm, kuras palīdz MVU, 

mikrouzņēmumiem un veicina uzņēmumu izaugsmi; vienlaikus apzinās, ka tieši mazajiem 

uzņēmumiem ir vajadzīgs, lai tiktu samazināts valsts normatīvo aktu skaits; uzskata, ka 

nedrīkst pieļaut, ka ES programmas kavē nepieciešamo strukturālo reformu īstenošanu 

dalībvalstīs; 

6. mudina Komisiju organizēt pēc ESF programmu pabeigšanas uzkrājušos nenokārtoto 

maksājumu pieprasījumu ātru izpildi, lai nodrošinātu jaunu ESF projektu finansēšanu, 

izmantojot 2015. gada saistību apropriācijas, un nepieļautu to, ka nenokārtotie maksājumi 

kavē jaunu pasākumu priekšfinansējumu no dalībvalstu līdzekļiem; 

7. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt pietiekamu finansējumu un labu budžeta pārvaldību 

daudzgadu finanšu shēmā (2014.–2020.) iekļautajām programmām, kuras palīdz mazināt 

bezdarbu, nabadzību un sociālo atstumtību, piemēram, Jaunatnes nodarbinātības 

iniciatīvai, Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondam, Nodarbinātības un sociālās 

inovācijas programmas dažādajām sadaļām un Eiropas atbalsta fondam vistrūcīgākajām 

personām; attiecībā uz pēdējo no minētajiem fondiem būtu jāņem vērā budžeta grozījumā 

Nr. 3/2014 galīgā variantā pieņemtās apropriācijas; 

8. aicina Komisiju un dalībvalstis pilnībā izmantot līdzekļus, kas atvēlēti bezdarbnieku 

atbalstam jauniešu vidū; atgādina, ka saistībā ar daudzgadu finanšu shēmu 2014.–

2020. gadam ir panākta politiska vienošanās par līdzekļu paātrinātu piešķiršanu Jaunatnes 

nodarbinātības iniciatīvas pasākumiem, kā arī to, ka attiecīgās summas ir ieplānotas 

Eiropas Sociālajā fondā, lai sniegtu vajadzīgo palīdzību plānošanas perioda pirmajos 

gados; atzinīgi vērtē to, ka Komisija un Padome ņem vērā šo vienošanos, ierosinot 
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attiecīgos skaitļus; pauž bažas par dažu dalībvalstu līdzekļu apgūšanas spēju saistībā ar 

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu; atgādina, ka saskaņā ar Padomes Regulu (ES, 

Euratom) Nr. 1311/20131 rezerves, kas ir atstātas pieejamas līdz DFS noteiktajam 

maksimālajam apjomam saistību apropriācijām 2014.–2017. gadam, ir vispārējā DFS 

rezerve saistībām, kurai jābūt pieejamai, pārsniedzot DFS noteiktos maksimālos apjomus 

2016.–2020. gadam politikas mērķiem, kas saistīti ar izaugsmi un nodarbinātību, jo īpaši 

jaunatnes nodarbinātību; 

9. uzsver, ka, lai ilgtermiņā panāktu efektīvas pārmaiņas darba tirgū, ir jānodrošina labvēlīgi 

apstākļi MVU radīšanai un attīstībai, jo tie nodrošina 65 % no visām darbavietām Eiropas 

Savienībā, un tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt efektīvu finansējumu 

programmām, kas sniedz atbalstu MVU, tostarp sociālajai uzņēmējdarbībai un 

jaunizveidotu uzņēmumu finansēšanai; 

10. aicina Komisiju nekavējoties apstiprināt Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 

darbības programmas, ko sagatavojušas dalībvalstis, un iesniegt deleģētos un īstenošanas 

aktus saistībā ar minēto fondu; 

11. prasa palielināt finansējumu Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklam (EURES), jo šim 

instrumentam ir liela nozīme pārrobežu nodarbinātības mobilitātes nodrošināšanā un tātad 

tas var sekmēt bezdarba apkarošanu Eiropā; 

12. ierosina sākt izmēģinājuma projektu, lai noskaidrotu Eiropas darba ņēmēju elektroniskās 

apliecības ieviešanas lietderību, un attiecīgā gadījumā ieviest pret viltošanu drošu Eiropas 

elektronisko dokumentu, kas satur informāciju par darba ņēmēja sociālo apdrošināšanu; 

šīs apliecības un Eiropas veselības apdrošināšanas kartes darbības joma atšķiras, tādēļ tās 

nedrīkst sajaukt; lai nodrošinātu pamatu un vajadzīgo informāciju šim izmēģinājuma 

projektam, Komisijai būtu jāveic ES-28 valstu atšķirīgo sociālās drošības sistēmu 

salīdzinošā analīze; 

13. ierosina sākt izmēģinājuma projektu enerģētiskās nabadzības jomā ar mērķi izvērtēt 

ekonomikas un finanšu krīzes ietekmi uz enerģētisko nabadzību Savienībā, īpaši 

pievēršoties tām dalībvalstīm, kurās šis jautājums līdz šim vēl nav izskatīts un/vai risināts 

politiskajā līmenī;  

14. ierosina sākt sagatavošanas darbību „Ceļā uz darbavietām, kas brīvas no azbesta, Eiropas 

Savienībā”, lai nodrošinātu mehānismu azbestu saturošu materiālu apzināšanai un 

reģistrēšanai saskaņā ar Direktīvas 2009/148/EK 11. pantu2, un izstrādāt ceļvedi pilnīgai 

azbesta izskaušanai darbavietās, vienlaikus panākot, ka sabiedrība apzinās risku un rīcības 

nepieciešamību arī darbavietu līmenī; norāda, ka šīs darbības rezultāti ir jāietver 

paredzamajā stratēģijā, lai panāktu jebkādu azbesta veidu, kā arī azbesta šķiedru 

izmantošanas aizliegumu, cita starpā ieviešot attiecīgas eksporta prasības saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1013/20063 un ņemot vērā „tuvuma 

                                                 
1  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu 

finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.). 
2  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/148/EK par darba ņēmēju 

aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā (OV L 330, 16.12.2009., 

28. lpp). 
3  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regula (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu 
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principu”, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/98/EK1, jo azbests 

joprojām izraisa daudzas slimības, kad cilvēki nonāk saskarē ar azbesta šķiedrām; 

15. ierosina sākt sagatavošanas darbību „Atbalsts mazāk aizsargāto migrantu aktīvai 

integrācijai Eiropā” ar mērķi izvērtēt priekšrocības un iespējas izveidot vietējos sociālās 

un ekonomiskās integrācijas centrus. 

 

                                                                                                                                                         
sūtījumiem (OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.). 

1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem (OV 

L 312, 22.11.2008., 3. lpp.). 
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