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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības stratēģiju Alpu reģionam 

(COM(2015)0366) un tam pievienoto rīcības plānu, 

B. tā kā Alpu reģions ir viens no dinamiskākajiem, novatoriskākajiem, ražīgākajiem un 

konkurētspējīgākajiem Eiropā, kuru raksturo atbilstīgi rūpniecības rajoni un daudzi 

izcilības centri, un tam ir unikālas ģeogrāfiskās, dabas un ekonomiskās īpašības, tostarp 

vietējie produkti, kā arī vēsturiski interesanti elementi, ainava un kultūra; 

C. tā kā makroreģionālās stratēģijas ideja radās no nepieciešamības pēc labākas sadarbības 

un koordinācijas dažās pārrobežu teritorijās, lai kopīgas problēmas risinātu efektīvāk un 

iedarbīgāk nekā to būtu iespējams sasniegt dalībniekiem individuāli, kā arī no 

nepieciešamības veicināt problēmu risināšanu salīdzinoši nelielā valstu un reģionu grupā, 

lai praksē sekmētu ciešāku iedzīvotāju kohēziju Eiropas Savienībā; 

D. tā kā pastāv būtiskas atšķirības starp dažāda veida Alpu reģiona apgabaliem, piemēram, 

kalnu apgabaliem un apgabaliem Alpu pakājē, lauku apvidiem un pilsētu teritorijām; 

E. tā kā ir nepieciešama īpaša rīcība, lai risinātu tādas dažādas Alpu reģiona problēmas kā 

globalizācija, nelabvēlīgas demogrāfiskās tendences, tostarp zems dzimstības līmenis un 

sabiedrības novecošana, zems iedzīvotāju blīvums, intelektuālā darbaspēka emigrācija, 

jaunas migrācijas tendences, ekonomikas krīze un ekonomiskās un demogrāfiskās 

atšķirības, klimata pārmaiņas, liela mēroga dabas radīti apdraudējumi, enerģētikas jomas 

problēmas, sezonālās nodarbinātības un ienākumu svārstības un nepieciešamība strādāt 

vairākos darbos, atkritumu samazināšana un vajadzība nodrošināt resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu; 

F. tā kā demogrāfiskās pārmaiņas, kuras jo īpaši ietekmē iedzīvotāju novecošana, zems 

dzimstības līmenis un emigrācija, kā arī zems iedzīvotāju blīvums kalnu apgabalos, ir 

lielas Alpu reģiona problēmas un tās ietekmē darba tirgus attīstību, investīcijas un 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu; 

G. tā kā Alpu reģionā liela sociālā nozīme ir pakāpeniski izveidotai paaudžu kohēzijai, 

ciešām ģimenes saitēm un ģimenes uzņēmumiem; 

H. tā kā zems iedzīvotāju blīvums cita starpā ir saistīts ar pamatpakalpojumu nepietiekamību 

iedzīvotājiem; tā kā kalnu rajoni atrodas sliktākā situācijā sociālo pakalpojumu un 

medicīniskās aprūpes pieejamības ziņā; 

I. tā kā Alpu reģiona turpmākā attīstība ir saistīta ar lauku apvidiem, lauku attīstību, 

“ciemata nākotni” un lauksaimniecību; 

J. tā kā personu brīvas pārvietošanās pamattiesības ir priekšnoteikums, lai īpaši pierobežu 

reģionos sasniegtu ekonomiskās, sociālās, teritoriālās un vides kohēzijas mērķus, 

nodrošinātu spēcīgu un ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju un padarītu iespējamu 
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vienlīdzīgu piekļuvi nodarbinātībai; 

K. tā kā Eiropas kalnu pakāju apvidi ir vieni no nabadzīgākajiem kalnu reģionos un tajos ir 

augsts bezdarba risks, kas noved pie iedzīvotāju skaita samazināšanās, jo tradicionālā 

rūpnieciskā ražošana tiek pārvietota un koncentrēta pilsētu teritorijās; 

L. tā kā Alpu reģiona stratēģijā vajadzētu ņemt par paraugu sekmīgās makroreģionālās 

stratēģijas, kas ir izstrādātas Baltijas jūras reģionam, Donavas reģionam un Adrijas un 

Jonijas jūras reģionam; 

M. tā kā kalnu apvidos, jo īpaši visattālākajos reģionos, bieži ir zemāks izglītības līmenis, 

kvalificēta darbaspēka trūkums, sabiedrisko pakalpojumu zemāka izplatība un platjoslas 

interneta pakalpojumu slikta pieejamība; tā kā vieglāk pieejamas teritorijas parasti var 

rēķināties ar aktīvāku ekonomiku un piesaistīt vairāk investīciju; 

N. tā kā stratēģijā Alpu reģionam par prioritārām vajadzētu noteikt jomas, kurās tā varētu 

sniegt reālu pievienoto vērtību un vairāk reģionālās konverģences; 

O. tā kā finanšu resursi būtu jākoncentrē uz konkrētām kalnu apvidu vajadzībām, 

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par stratēģiju Alpu reģionam un tam pievienoto 

rīcības plānu, taču uzsver nepieciešamību vēl vairāk stiprināt sociālo dimensiju, lai 

nodrošinātu tāda izaugsmes modeļa īstenošanu, kurš spēj nodrošināt izaugsmes ilgtspēju, 

sociālo iekļaušanu un sociālo aizsardzību visiem, jo īpaši pierobežas apgabalos; uzstāj, ka 

ir svarīgi atbalstīt sociālo infrastruktūru izveidi un veicināt sociālās investīcijas; 

2. uzsver, ka ir svarīgi celt tādu stratēģisku nozaru ekonomisko potenciālu kā 

lauksaimniecība, mežsaimniecība, ilgtspējīgs un visām paaudzēm draudzīgs tūrisms, 

ilgtspējīga enerģētika, bioekonomika, bioprodukti, veselība un jaunākās tehnoloģijas, 

spēcīgi atbalstīt MVU, tostarp ģimenes uzņēmumus šajā kategorijā, un sadarbībā ar 

pētniecības centriem veicināt sociālo uzņēmējdarbību, lai veidotu starpreģionu tīklus un 

saites; uzsver nepieciešamību veicināt vietējo ražošanu un jaunas investīcijas, piemēram, 

atvieglojot jaunajiem uzņēmējiem piekļuvi kredītiem, un radīt ilgtspējīgas darbvietas, 

ievērojot ILO pienācīga darba nodrošināšanas programmu, kurā ņemtu vērā kolektīvās 

sarunas un koplīgumus, ja attiecīgajā jomā tādi eksistē; 

3. uzsver, cik svarīga ir pārrobežu un cita veida reģionālā identitāte; 

4. uzsver nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvus un cenas ziņā pieejamus sabiedriskos 

pakalpojumus visiem, jo īpaši tādās jomās kā izglītība, veselības aprūpe, sociālie 

pakalpojumi un mobilitāte; uzsver nepieciešamību attīstīt infrastruktūru un tehnoloģijas, 

kas nodrošina ilgtspējīgu un īpaši pielāgotu pakalpojumu pieejamību Alpu reģiona 

iedzīvotājiem; aicina attiecīgās dalībvalstis labāk ņemt vērā to iedzīvotāju vajadzības, kas 

dzīvo visattālākajos apgabalos; 

5. uzsver nepieciešamību ieviest efektīvus instrumentus, tostarp atbilstīgas pārbaudes un 

kontroles, lai nodrošinātu pienācīgus darba un dzīves apstākļus sezonas darbiniekiem 

Alpu reģionā un to, ka sezonas nodarbinātība netiek izmantota ļaunprātīgi; uzsver, ka ir 

nepieciešams ievērot nodarbinātības tiesības, darba standartus un augstas kvalitātes darba 

apstākļus kopumā; 



 

AD\1093253LV.doc 5/7 PE575.287v02-00 

 LV 

6. uzsver nepieciešamību stiprināt darbaspēka pielāgošanās spējas, izmantojot profesionālo 

pārkvalificēšanos, mūžizglītību un daudzvalodību, un atbalstīt plānus, lai uzlabotu darba 

apstākļus, sociālo nodrošinājumu, dzimumu līdztiesību un piekļuves iespējas personām ar 

invaliditāti; 

7. uzstāj uz to, ka ir jāizveido inovāciju un pētniecību veicinoša vide ar viedām 

specializācijas stratēģijām un stiprākām saitēm starp Alpu reģiona papildinošajām 

priekšrocībām un tā interesēm, kā arī uzsver nepieciešamību pēc reģionālo klasteru 

veidošanas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu tīklu veidošanu starp pētniecību, zinātni un 

ekonomiku; uzsver, ka augsts sociālās labklājības līmenis, kvalificēts un izglītots 

darbaspēks, novatoriski uzņēmumi un unikālas ģeogrāfiskās īpašības ir Alpu reģiona 

konkurētspējas priekšrocības; 

8. atgādina, ka ir jāveicina daudzpusēju prasmju apgūšana un mācību kursi, kas atbilst 

ilgtspējīga darba tirgus un tā stratēģisko un uz nākotni orientēto nozaru vajadzībām, jo 

īpaši iesaistot specializētus mācību centrus un tiešsaistes daudzvalodu reģionālu 

nodarbinātības centru; uzskata, ka kvalitatīvai mācekļu apmācībai būtu jākoncentrējas uz 

darba tirgus vajadzībām un tai jānotiek atbilstoši šīm vajadzībām; 

9. uzsver, ka ilgtspējīgs tūrisms, vietējā ražošana un efektīvas sabiedriskā transporta sistēmas 

var palīdzēt novērst iedzīvotāju skaita samazināšanos un nodrošināt stabilas darbvietas 

reģionā; 

10. norāda, ka apmācības centri ir savstarpēji konkurējoši un ka tāpēc tiem būtu jāsaņem īpaša 

palīdzība tikai tad, ja tie var apliecināt, ka tā ir absolūti nepieciešama kvalitātes un 

ekonomisku iemeslu dēļ; 

11. aicina stiprināt transporta savienojumu ilgtspēju un efektivitāti reģiona iekšienē un ar 

pārējo Eiropu un veicināt transporta sistēmu intermodalitāti, kas nāktu par labu reģiona 

attīstībai un iedzīvotāju labklājībai; uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt saskaņotu starptautisku 

politiku un jaunas pieejas kopīgai atbildībai un vienlīdzīgai sadarbībai starp teritorijām, 

piemēram, vertikālās saiknes starp lielām pilsētām un lauku, kalnu un tūrisma apgabaliem; 

12. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt piekļuvi ātrdarbīgam internetam un līdz ar to digitālajiem 

un tiešsaistes pakalpojumiem, kā arī tāldarbam un citām iespējām cilvēkiem, kas dzīvo 

tālu no pilsētām, lai viņiem būtu iespēja piekļūt internetā publicētai informācijai par 

brīvām darbvietām, tostarp tai, kas publicēta interneta portālā EURES, kā arī nodrošināt 

piekļuvi daudziem citiem tiešsaistes pakalpojumiem, kuri atvieglo ikdienas dzīvi, veicina 

jaunu darbvietu izveidi, palielina darba ražīgumu un ienākumus, palīdz pārvarēt digitālo 

plaisu un veicina visu iedzīvotāju sociālo un ekonomisko iekļaušanu; uzsver vajadzību 

veidot labākus savienojumus skolām, universitātēm un pētniecības centriem un veicināt e-

mācību programmas, inovāciju un kopu attīstību, pamatojoties uz reģionālo kompetenci 

un reģionāliem uzņēmumiem, kā arī visaptverošu “digitālo ciematu un reģionu” attīstību, 

nodrošinot ilgtspējīgu, apdzīvojamu un ģimenei draudzīgu vidi; 

13. uzsver kopējas Alpu reģiona stratēģijas sociālo dimensiju un aicina īstenot novatorisku 

sadarbību, piemēram, veicināt demogrāfisko attīstību, izmantojot sadarbības pasākumus, 

un nodrošināt drošus un visaptverošus dzemdniecības pakalpojumus Alpu reģiona lauku 

apgabalos; 
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14. atgādina, ka vispārējas piekļuves sabiedriskiem pakalpojumiem princips ir jāīsteno visā 

ES teritorijā, un šajā sakarā uzsver vajadzību dalībvalstīm un reģioniem veicināt 

alternatīvus un novatoriskus risinājumus kalnu apgabalos, tostarp vajadzības gadījumā 

īpaši pielāgotus risinājumus, kuros tiktu ņemtas vērā vietējās un reģionālās vajadzības; 

15. uzsver nepieciešamību veicināt tādus ražošanas modeļus, kuru pamatā ir aprites 

ekonomikas pieeja, atbalstīt energoefektivitāti un “zaļās infrastruktūras” izveidi, lai 

saglabātu bioloģisko daudzveidību un dabas resursus un nodrošinātu jaunas iespējas 

tūrismam un kvalitatīvu darbvietu izveidei; 

16. mudina Komisiju ņemt vērā dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas pasākumus 

horizontālā un vertikālā līmenī jebkurā politikas jomā un, lai novērstu jebkādu 

nelīdzsvarotību, finansēt īpaši kalnu reģionu sievietēm paredzētus integrējošus 

pasākumus; 

17. uzsver dažādo Alpu tradīciju un paražu sociālos, kultūras un ekonomiskos aspektus, kas 

būtu jāveicina un jānostiprina visā to daudzveidībā arī pārrobežu mērogā; 

18. aicina visās ES Alpu reģiona stratēģijas iniciatīvās tieši iesaistīt reģionus, pašvaldības un 

atsevišķas personas, jo tas ir būtiski panākumu nodrošināšanai. 
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