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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 saskaņā ar Eurostat datiem 2014. gadā 61 reģionā 8 ES dalībvalstīs bezdarba līmenis 

bija 14 % līdz 34,8 %, bet 63 reģionos septiņās ES dalībvalstīs tas bija 2,5 % līdz 4,9 %; tā 

kā turklāt 7 valstīs bezdarba līmenis pārsniedz 30 %, 

1. uzsver kohēzijas politikas potenciālu nodarbinātības iespēju uzlabošanā, ilgtspējīgas un 

iekļaujošas izaugsmes veicināšanā un palīdzības sniegšanā, lai mazinātu nabadzību un 

veicinātu sociālo iekļaušanu; šajā sakarībā norāda uz integrēta finansējuma un jo īpaši uz 

ESF un ERAF finansējuma kombinēšanas nozīmīgumu; 

2. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt stimulus tādām nozarēm kā zaļā ekonomika un sociālā 

ekonomika, kuras var sniegt pievienoto vērtību ilgtspējīgas un iekļaujošas nodarbināmības 

veidā; 

3. uzsver, ka SVVA un ITI iniciatīvas būs sekmīgas tikai tad, ja ar tām tiks pienācīgi 

risinātas sociālās un ar nodarbinātību saistītās problēmas, kas raksturīgas attiecīgajiem 

reģioniem un kopienām; 

4. uzsver SVVA augšupējas pieejas potenciālu vietējo attīstības stratēģiju atbalstīšanā, 

nodarbinātības iespēju radīšanā un ilgtspējīgas lauku attīstības veicināšanā; uzskata, ka ar 

ITI un SVVA ir iespējams mērķtiecīgāk un atbilstīgāk nepastarpināti reaģēt uz vietējām 

vajadzībām un problēmām, prasa uzlabot pilsētu rajonu iekļaušanu šajā mehānismā un 

aicina Komisiju aktīvi censties īstenot šo stratēģiju; norāda, ka ITI ir efektīvs mehānisms 

integrēto pilsētvides atjaunošanas un attīstības plānu īstenošanai; mudina Komisiju 

noteikumus, kas attiecas uz SVVA un ITI finansēšanu, izmantojot ESIF, īstenot kopā, lai 

uzlabotu sinerģiju; 

5. pauž bažas par to, ka dažās dalībvalstīs SVVA dažkārt ir tikai formalitāte, nevis īstena 

augšupēja pieeja; šajā sakarībā prasa, lai vietējiem dalībniekiem tiktu nodrošinātas īstenas 

lēmumu pieņemšanas pilnvaras; 

6. aicina Komisiju sniegt tehnisko palīdzību dalībvalstīm un vietējām iestādēm un izveidot 

komunikācijas kanālus ar dalībvalstīm un dalībniekiem vietējā līmenī, lai nodrošinātu 

vietējo dalībnieku īstenu un mērķtiecīgu līdzdalību attiecīgajā procesā un sadarbībā visos 

līmeņos; norāda, ka SVVA un ITI gūs panākumus tikai ar visu ieinteresēto personu, 

tostarp pilsoniskās sabiedrības, aktīvu iesaistīšanos un atbalstu, un uzskata, ka partneru 

iesaistīšana var arī uzlabot integrēto un teritoriālo pieeju, jo īpaši, ja SVVA un ITI 

izmantošanas līmenis ir zems; aicina Komisiju SVVA un ITI koordinēšanu uzticēt jau 

esošai tās struktūrvienībai, lai nodrošinātu labāku saziņu un īstenošanu; 

7. uzskata, ka Komisijai būtu jāmudina dalībvalstis izmantot minētos instrumentus 

projektiem, lai radītu kvalitatīvas darbvietas un sociālos ieguldījumus, jo īpaši reģionos un 

apakšreģionos, kur tie ir visvairāk nepieciešami; tādēļ aicina Komisiju izstrādāt īpašu 

ieguldījumu plānu atbilstīgi Sociālo ieguldījumu paketei, lai reģioni un apakšreģioni, 

kuros ir augstākais bezdarba līmenis, var tos visefektīvāk izmantot; 
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8. atzīst, ka gan SVVA, gan ITI ir jo īpaši nepieciešami mazāk attīstītajos reģionos, mudina 

Komisiju un dalībvalstis sniegt atbalstu un spēju veidošanas palīdzību reģionālajām un 

vietējām iestādēm šādu iniciatīvu izstrādē un īstenošanā un aicina tās pievērst īpašu 

uzmanību reģioniem, kuri cieš no pastāvīgi nelabvēlīgiem dabas apstākļiem vai 

nelabvēlīgas demogrāfiskās situācijas, uzlabojot to teritoriālo organizāciju nolūkā veicināt 

vietējās ekonomikas attīstību, kas savukārt sekmēs iedzīvotāju skaita saglabāšanos 

minētajos reģionos; 

9. pauž nožēlu, ka SVVA un ITI zīmoli nav labāk atpazīstami un vietējām ieinteresētajām 

personām, iespējams, trūkst pieredzes saistībā ar šiem instrumentiem; aicina Komisiju un 

dalībvalstis padarīt abus instrumentus pēc iespējas redzamākus un saprotamākus to 

lietotājiem, tajā pašā laikā izvairoties no nevajadzīga papildu birokrātiskā sloga, un īstenot 

turpmākus centienus, lai vienkāršotu noteikumus un procedūras; uzsver, ka labākus 

rezultātus un lielāku pievienoto vērtību, kā arī lielāku sinerģiju varētu panākt, ja saistībā ar 

SVVA un ITI instrumentiem izmantotu ne tikai ERAF, bet arī citus fondus, kā paredzēts 

attiecīgajās regulās; šajā sakarībā uzskata, ka ir jāsniedz precīza informācija par īpašiem 

finanšu instrumentiem un jāatbalsta informācijas kontaktpunkti, lai nodrošinātu pienācīgu 

tehnisku atbalstu tiem, kuri vēlas izmantot minētos līdzekļus; turklāt uzsver, ka ir svarīgi 

veikt rūpīgu un pastāvīgu minēto līdzekļu uzraudzību; 

10. aicina Komisiju organizēt pienācīgi publiskotus informatīvos seminārus, lai nodrošinātu 

to, ka pēc iespējas vairāk cilvēku ir informēti par šīm iespējām; turklāt pauž cerību, ka tiks 

ieviesti atbilstīgi informācijas rīki, piemēram, adresātu saraksti, kas tiks regulāri atjaunoti, 

un viedtālruņa lietotnes; 

11. atgādina, ka ESF regulā saskaņā ar 9. tematisko mērķi ir paredzēta īpaša prioritāte 

investīcijām „sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijās” un mudina dalībvalstis to 

iekļaut savās darbības programmās; uzsver, ka fonds var sniegt būtisku atbalstu 

teritoriālajiem nodarbinātības paktiem, pilsētu attīstības stratēģijām un institucionālo spēju 

veidošanai vietējā un reģionālā līmenī, un prasa Komisijai sniegt papildu atbalstu 

dalībvalstīm, īstenojot minētās specifiskās ieguldījumu prioritātes, un savos gada darbības 

pārskatos sniegt informāciju par to izpildi; aicina Komisiju izmantot daudzgadu finanšu 

shēmas vidusposma pārskatīšanu, lai risinātu jau konstatētās grūtības instrumentu 

pielietošanā un rastu ilgtspējīgus risinājumus; 

12. norāda Komisijai uz to, ka, lai panāktu jūtamu progresu stratēģijas „Eiropa 2020“ mērķu 

sasniegšanā, šīs stratēģijas un daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanā ir jāpievērš lielāka 

vērība reģionālajai un vietējai situācijai, kā arī attiecīgo teritoriju konkrētajai specifikai. 
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