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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka 2016. gada budžetam ir jābūt izšķirīgi svarīgam, īstenojot Savienības 

ieguldījumu integrējošas un ilgtspējīgas izaugsmes un darbvietu nodrošināšanā un jo īpaši 

veicot efektīvus pasākumus cīņā pret jauniešu bezdarbu un nabadzību, un tādējādi 

atbalstot stratēģijas „Eiropa 2020” prioritāšu un mērķu īstenošanu; šajā sakarībā uzsver, 

cik svarīgi ir veikt stratēģijas „Eiropa 2020” vidusposma pārskatīšanu, tiecoties nodrošināt 

to, lai stratēģijas mērķus nodarbinātības jomā, kā arī nabadzības un sociālās atstumtības 

apkarošanā būtu iespējams sasniegt; 

2. pauž stingru pārliecību, ka ES finansējumu, jo īpaši ESF finansējumu, nevajadzētu 

izmantot dalībvalstu pasākumu subsidēšanai, bet tas jāizmanto, lai sniegtu papildu 

atbalstu, tā pilnveidojot vai uzlabojot dalībvalstu programmas; 

3. mudina finansiāli atbalstīt visas programmas, kas paredzētas, lai atbalstītu darbvietu 

izveidi cilvēkiem, kuru stāvoklis daudzējādā ziņā ir krietni nelabvēlīgāks, piemēram, 

ilgstošiem bezdarbniekiem, cilvēkiem ar invaliditāti, cilvēkiem, kas pieder kādai 

minoritātei, un neaktīviem un drosmi zaudējušiem cilvēkiem, un atbalstītu šo cilvēku 

sociālo iekļaušanu; 

4. atgādina, ka integrējoša un ilgtspējīga izaugsme ir izšķirīgs darbvietu skaita palielināšanas 

un pārticības vairošanas faktors un ka ir nepieciešams efektīvāk un produktīvāk novirzīt 

struktūrfondus ilgtspējīgas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai; uzsver pētniecības 

un inovācijas nozīmi izaugsmes un darbvietu izveides veicināšanā; aicina nodrošināt 

pienācīgu finansējumu sociālo zinātņu pētījumiem; 

5. uzsver, ka ir svarīgi, lai programmām, kuras daudzgadu finanšu shēmā 2014.–

2020. gadam paredzētas bezdarba, nabadzības un sociālās atstumtības problēmu 

risināšanai, piemēram, tādām programmām kā Eiropas Sociālais fonds, Jaunatnes 

nodarbinātības iniciatīva, Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds, dažādie 

Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas atzari un Eiropas atbalsta fonds 

vistrūcīgākajām personām, būtu pienācīgs finansējums, pareiza budžeta pārvaldība un — 

ja iespējams — lielāks priekšfinansējums; 

6. uzsver, ka 2016. gada budžetā būtu jānodrošina pienācīgs atbalsts sociālās iekļaušanas 

veicināšanai un pasākumiem, kuru mērķis ir izskaust nabadzību un nodrošināt iespējas 

cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā un sociālā atstumtībā; 

7. uzstāj, ka ir jāierosina un jāīsteno atbilstoši pasākumi, lai tiktu galā ar nepieredzēti lielo 

nenokārtoto maksājumu uzkrājumu no iepriekšējā plānošanas perioda; 

8. uzsver, ka ES budžetā būtu jānodrošina atbalsts arodizglītībai un profesionālās 

kvalifikācijas pasākumiem, mācekļu apmācībai un tiešai kvalitatīvu darbvietu radīšanai, 

pieskaņojoties darba tirgus vajadzībām; 
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9. uzsver, ka 2016. gada budžetā būtu jāatbalsta visi pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai 

mikrouzņēmumos un mazajos un vidējos uzņēmumos, tostarp atbalstot sociālo 

uzņēmējdarbību, inovatīvus sociālos uzņēmumus un pašnodarbinātību un veicinot sieviešu 

iesaistīšanos; 

10. uzsver, ka ar 2016. gada budžeta palīdzību būtu jāveicina augsts darbinieku aizsardzības 

līmenis un prevencijas kultūra visā Eiropas Savienībā un jārisina jaunie problēmjautājumi, 

kas turpina rasties saistībā ar nodarbināto personu drošību un veselību darbā; 

11. uzsver, ka lielākā daļa darba ņēmēju Eiropas Savienībā ir nodarbināti mikrouzņēmumos 

un mazajos un vidējos uzņēmumos un ka viena no galvenajām problēmām, kas ietekmē 

šādu uzņēmumu izveidi un dzīvotspēju, ir grūtības tikt pie finansējuma; tādēļ ierosina 

ievērojami paplašināt mikrofinansēšanas iespējas, kā arī turpināt attīstīt un konsekventi 

nodrošināt ar tām saistīto konsultatīvo atbalstu; ierosina vairāk izmantot ESF finanšu 

instrumentu iespējas, nodrošinot pienācīgu pārredzamību un pārskatatbildību, un apsvērt 

jautājumu par EIB atbalsta pastiprināšanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem; 

12. uzsver, ka atbalsts sociālajai iekļaušanai, īpaši cilvēku ar invaliditāti un marginalizētu 

kopienu gadījumā, ir svarīga Eiropas politika, kurai nepieciešams ievērojams budžeta 

atbalsts; uzsver, ka sociālajai dimensijai vajadzētu būt redzamākai ne tikai ESF, bet arī 

citos kohēzijas politikas instrumentos; 

13. uzsver, ka ar ES budžeta atbalstu ir jācenšas veicināt vienotā tirgus izveides pabeigšanu, 

konkurētspēju un sociālo konverģenci, sociāli atbildīgu uzņēmumu politikas attīstīšanu un 

sociālo tiesību normu piemērošanas uzraudzību uzņēmumos, lai nodrošinātu pienācīgu, 

ilgtspējīgu darbvietu izveidi, uz kurām attiecas atbilstoši darba aizsardzības pasākumi; 

14. prasa viscaur budžetā censties paredzēt pastāvīgu atbalstu piemērotiem apmācības un 

pārkvalificēšanās pasākumiem nozarēs, kurās trūkst darbinieku, kā arī galvenajās nozarēs, 

kurām raksturīgs liels darbvietu radīšanas potenciāls, piemēram, videi saudzīgas 

ekonomikas, aprites ekonomikas, veselības aprūpes un IKT nozarēs; 

15. uzsver, ka uzņēmējdarbības kultūras veicināšanai un uzņēmēju atbalstīšanai vajadzētu būt 

ES budžeta politikas pamatelementam; 

16. prasa, lai Parlamentam regulāri tiktu sniegta aktualizēta un izsmeļoša informācija par 

Komisijas īstenoto izmēģinājuma projektu dažādajiem izpildes posmiem. 
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