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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā dažās dalībvalstīs finanšu krīze ir ietekmējusi kohēzijas politiku un izraisījusi vēl 

augstāku bezdarba līmeni un nabadzības, sociālās atstumtības un Savienības reģionu 

atšķirību pieaugumu; 

B. tā kā jaunākie dati par 2013. gadu liecina par ilgstošu bezdarbu vēsturiski augstā līmenī, 

kas atbilst 5,1 % darbaspēka Savienībā; tā kā ilgstošs bezdarbs atstāj būtisku ietekmi uz 

cilvēkiem visā viņu dzīves laikā un var kļūt par strukturālu bezdarbu, jo īpaši nomaļos 

reģionos; 

C. tā kā publiskie ieguldījumi Savienībā pēdējā laikā ir samazinājušies par 15 % reālā 

izteiksmē un tā kā daudzi reģioni — jo īpaši tie, kurus skar demogrāfiskas problēmas, — 

nav spējuši pienācīgi sekmēt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu, it sevišķi 

attiecībā uz stratēģijas pamatmērķi, proti, līdz 2020. gadam sasniegt nodarbinātības līmeni 

75 % apmērā, mērķi par 20 miljoniem samazināt nabadzībai pakļauto cilvēku skaitu un 

mērķi ierobežot priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu; 

D. tā kā reģionus, kuri cieš no pastāvīgi nelabvēlīgiem dabas apstākļiem vai pastāvīgi 

nelabvēlīgas demogrāfiskās situācijas, parasti raksturo augstāks bezdarba līmenis, vājāka 

ekonomikas izaugsme un būtisku ieguldījumu trūkums, un tas rada strukturālas atšķirības 

Savienības iekšienē; tā kā minētajos reģionos nodarbinātības līmenis vidēji ir par desmit 

procentpunktiem zemāks par valsts mērķi, kamēr attīstītākos reģionos šī starpība ir tikai 

trīs procentpunkti; 

E. tā kā Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESIF) joprojām ir starp Savienības 

galvenajiem ieguldījumu instrumentiem, kam, ja vien tos izmanto efektīvi, piemīt 

potenciāls mazināt reģionu atšķirības un strukturālo nelīdzsvarotību, ekonomikas krīzes 

izraisītās negatīvās tendences un radīt kvalitatīvas un ilgtspējīgas darbvietas, kā arī 

ilgtspējīgu izaugsmi, jo īpaši reģionos, kur tas visvairāk nepieciešams; tā kā Eiropas 

Sociālais fonds (ESF) ir galvenais instruments, ar ko ieguldīt cilvēkkapitālā, veicināt 

iekļaušanos darba tirgū un cīnīties pret nabadzību un sociālo atstumtību; 

F. tā kā sociālekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības starp dalībvalstīm ir kļuvušas lielākas, 

bet pretēja tendence vērojama reģionālās konverģences mērķa īstenošanā; tā kā atšķirība 

starp centrālo un nomaļo teritoriju bezdarba līmeni ir pieaugusi no 3,5 % 2000. gadā līdz 

10 % 2013. gadā; tā kā šī novirze palielina fragmentācijas risku un apdraud Savienības 

ekonomikas stabilitāti un sociālo kohēziju; tā kā sestajā ziņojumā par kohēziju ir uzsvērta 

ESIF loma cīņā pret nevienlīdzību, jo īpaši krīzes laikā, 

1. pauž nožēlu par to, ka Savienības fondu potenciāls darbvietu izveidošanā joprojām ir 

nepietiekams, un norāda, ka tas būtu papildus jāstiprina ar efektīvākas un vairāk uz 

rezultātiem vērstas politikas izstrādi un īstenošanu; šajā saistībā pauž bažas par kavēšanos 

ar 2014.–2020. gada plānošanas perioda darba programmu pieņemšanu un īstenošanu un 

mudina Komisiju un dalībvalstis procesu paātrināt; aicina Komisiju un dalībvalstis padarīt 
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finansējumu pieejamāku visiem līdzekļu saņēmējiem un jo īpaši MVU, kas pēdējā laikā ir 

radījuši 80 % no visām jaunajām darbvietām Savienībā; 

2. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt pielāgotu politiku nolūkā atbalstīt kvalitatīvu 

darbvietu radīšanu ilgstošiem bezdarbniekiem, vecāka gadagājuma bezdarbniekiem, 

sievietēm un citām krīzes sevišķi smagi skartām prioritārām grupām; 

3. pauž nožēlu par to, ka jauniešu bezdarba līmenis joprojām ir pārmērīgi augsts, jo īpaši 

dalībvalstīs, kuras vissmagāk skārusi krīze; aicina dalībvalstis ātri un pēc iespējas labāk 

izmantot saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu pieejamos naudas līdzekļus, jo 

īpaši EUR 1 miljardu priekšfinansējuma, tiklīdz tas tiek atbrīvots, lai atvieglinātu jauniešu 

piekļuvi nodarbinātībai; mudina dalībvalstis izmantot pieejamos ES fondus, lai 

papildinātu un pastiprinātu valsts programmas, kuru mērķis ir veicināt kohēziju, reģionu 

konkurētspēju un nodarbinātību un rosināt uzņēmējdarbības garu, jo īpaši jauniešu vidū; 

šajā saistībā arī aicina Eiropas augstākās izglītības iestādes pielikt lielākas pūles, lai 

pielāgotu savas programmas darba tirgus un visas sabiedrības vajadzībām, un izstrādāt 

individuālas orientācijas programmas un konsultācijas, kas varētu palīdzēt cīņā ar plaša 

mēroga jauniešu bezdarbu; 

4. norāda, ka Savienībā joprojām mācības priekšlaicīgi pārtrauc ļoti daudz jauniešu un ka tas 

ietekmē jauniešu bezdarba līmeni; uzsver, ka šī problēma ir jārisina, modernizējot 

izglītības sistēmas un mācību programmas ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu; 

5. uzsver, ka ir svarīgi darbvietu izveidē ņemt vērā dzimuma aspektu; aicina Komisiju 

piešķirt pietiekamu finansējumu cīņai pret sieviešu bezdarbu; uzskata, ka tehnoloģiskie 

sasniegumi, kas pieļauj elastīgāku darbalaiku, varētu nākt par labu sievietēm, un aicina 

Komisiju veikt ieguldījumus šajā jomā; 

6. aicina Komisiju veltīt īpašu uzmanību minoritāšu grupu stāvoklim Savienībā, jo šīs grupas 

ir pakļautas dažādu veidu sociālajai atstumtībai un tāpēc tām draud lielāks strukturālā 

bezdarba risks; uzskata, ka Savienības sociālās kohēzijas politikas plānošanā ir jāņem vērā 

minoritāšu iekļaušana; 

7. uzsver, ka saistībā ar izmaiņām ražošanas modeļos un iedzīvotāju novecošanos ir 

ievērojami pieaugusi Eiropas Sociālā fonda un ieguldījumu loma darba ņēmēju prasmju 

pielāgošanā; ir cieši pārliecināts, ka šajā saistībā ESF būtu jāizmanto papildus dalībvalstu 

pasākumiem; aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, ka pieejamie resursi tiek 

izmantoti pēc iespējas efektīvāk un lietderīgāk, lai nodrošinātu darba ņēmēju 

nodarbināmību, sociālo iekļautību un dzimumu līdztiesību; vienlaikus uzsver, ka ESF 

finansētajās apmācības programmās jāņem vērā arī uzņēmēju un vadības līmeņa 

darbinieku vajadzības, lai nodrošinātu uzņēmumu — jo īpaši MVU, kas rada vairumu 

darba iespēju ES, — ilgtspējīgu attīstību; 

8. aicina dalībvalstis un Komisiju turpināt darbu pie EURES platformas uzlabošanas un 

darbības paplašināšanas, jo tā ir lietderīgs instruments, ar ko veicināt darba ņēmēju 

mobilitāti Eiropā un jo īpaši pārrobežu mobilitāti, uzlabojot darba ņēmēju zināšanas par 

Savienības darba tirgu, informējot viņus par darba iespējām un palīdzot kārtot 

formalitātes; mudina dalībvalstis attīstīt un atbalstīt EURES tīklus, jo īpaši atzīstot to, ka 

pārrobežu darba ņēmēji pirmie saskaras ar pielāgošanas problēmām un sarežģījumiem 
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profesionālo kvalifikāciju atzīšanā; norāda — apvienojot valsts nodarbinātības dienestus, 

sociālos partnerus, vietējās un reģionālās iestādes, kā arī citas ieinteresētās personas no 

privātā sektora, šie tīkli veicinās un atbalstīs pārrobežu mobilitāti; 

9. uzstāj, ka ir jāatbalsta kvalitatīvu darbvietu izveide, izmantojot jaunās tehnoloģijas; 

uzskata, ka Komisijai bezdarba samazināšana ir jāsaista ar digitālās programmas un 

programmas „Apvārsnis 2020” instrumentiem; 

10. uzsver, ka Savienībai būtu jāiegulda uzņēmumos un jāatbalsta uzņēmumu izveide, īpašu 

uzsvaru liekot uz MVU un mikrouzņēmumiem, kas veido 99 % no visiem Savienības 

uzņēmumiem un kas pēdējā laikā radījuši 80 % jauno darbvietu, atvieglinot piekļuvi 

finansējumam, samazinot birokrātisko slogu, ar REFIT programmu vienkāršojot tiesību 

aktus un nodrošinot labvēlīgu vidi un atbilstošu tiesisko regulējumu, arī jaunizveidotiem 

uzņēmumiem; uzsver, ka šādiem pasākumiem nebūtu jāierobežo darba un sociālās tiesības 

Eiropas Savienībā; tādēļ atzinīgi vērtē ieceri izveidot jauno Eiropas Stratēģisko investīciju 

fondu kā papildinošu instrumentu kohēzijas politikai ar potenciālu triju gadu laikā radīt 

1,3 miljonus papildu darbvietu; 

11. uzsver, ka kohēzijas politika būtu jāizmanto gudras un ilgtspējīgas izaugsmes 

nodrošināšanai reģionos, kuros tas visvairāk nepieciešamas, ar dažādiem pasākumiem un 

finanšu instrumentiem atbalstot mikrouzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu darbības 

uzsākšanu un attīstību; 

12. aicina dalībvalstis sociālekonomiskās konverģences nolūkā nodrošināt to, lai arī attālajiem 

un mazajiem reģioniem būtu nepieciešamā veiktspēja, piemēram, cilvēkresursi, lai apgūtu 

pieejamo finansējumu; 

13. aicina dalībvalstis, ņemot vērā iedzīvotāju novecošanās un citu demogrāfisko problēmu 

nelabvēlīgo ietekmi uz darba tirgiem, izstrādāt projektus ar mērķi risināt iedzīvotāju skaita 

samazināšanos un atbalstīt mobilitāti; 

14. aicina Komisiju nodrošināt mērķtiecīgus ieguldījumus ekonomiski vājākos reģionos, kas 

cieš no augsta bezdarba līmeņa, un šādos reģionos aktīvajos MVU, ņemot vērā to 

ierobežoto piekļuvi finansējumam, lai nodrošinātu, ka šiem centieniem ir vērā ņemama 

ietekme tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs, un ka izvēle tiek izdarīta, pienācīgi ņemot vērā 

ieguldījumu ekonomiskās iezīmes; ir vienisprātis ar Komisiju, ka nozarēs, kam raksturīga 

izaugsme (piemēram, digitālā ekonomika, „zaļās” nozares un veselības aprūpe), ir 

nepieciešams kvalificēts darbaspēks; 

15. atgādina, ka algu pieskaņošana produktivitātei ir svarīga ne tikai sociālajai kohēzijai, bet 

arī spēcīgas ekonomikas un produktīva darbaspēka saglabāšanai; 

16. uzsver teritoriālās kohēzijas nozīmi un šajā saistībā norāda, ka svarīgi ir ieguldījumi 

pārrobežu infrastruktūrā, piemēram, iekšzemes ūdensceļos, jo tiem ir būtiska loma reģionu 

sociālekonomiskās attīstības veicināšanā; 

17. uzskata, ka kohēzijas politikas pasākumiem ir būtiska nozīme iekšējo konkurētspējas 

atšķirību un strukturālās nelīdzsvarotības mazināšanā tajos reģionos, kur tas visvairāk 

nepieciešams; aicina Komisiju apsvērt iespēju piešķirt priekšfinansējumu, lai veicinātu to, 
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ka attiecīgās dalībvalstis 2014.–2020. gada periodā pilnībā izmanto saņemto finansējumu, 

vienlaikus nodrošinot budžeta pārskatatbildības principa ievērošanu; 

18. uzskata, ka gudrai un ilgtspējīgai izaugsmei un nodarbinātībai būtiski svarīga ir budžeta 

disciplīna; prasa no jauna pievērst uzmanību efektīvākai līdzekļu izmantošanai un 

krāpšanas apkarošanai; 

19. uzsver, ka izaugsmes politikai un nodarbinātības politikai ir atšķirīga teritoriālā ietekme, 

kas atkarīga no katra reģiona īpašās situācijas, un ka reģionālās atšķirības ir pieaugušas 

kopš krīzes sākuma; uzsver, ka konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos ir jāņem vērā 

dalībvalstu iekšējās teritoriālās atšķirības, lai stimulētu izaugsmi un nodarbinātību, 

vienlaikus saglabājot teritoriālo kohēziju. 
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