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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka efektīvi un rūpīgi izsvērtā sociālajā un nodarbinātības politikā ir jāņem vērā 
sociālekonomiskie, demogrāfiskie un automatizācijas izaicinājumi, kā arī izaicinājumi 
saistībā ar Savienības apņemšanos īstenot dekarbonizāciju, un ka šie politikas virzieni 
būtu jāīsteno kopā ar mērķtiecīgām investīciju stratēģijām un arī turpmāk jāuzskata par 
svarīgu priekšnoteikumu ilgtspējīgai izaugsmei, kas ir viens no galvenajiem faktoriem, 
kurš veicina kvalitatīvu nodarbinātību, mazina nevienlīdzību un stimulē augšupējo 
sociālo konverģenci;

2. atzinīgi vērtē 8. sasaukuma laikā panākto politikas attīstību nodarbinātības un sociālo 
lietu jomā, tomēr uzsver, ka politikas iniciatīvas ir pienācīgi, atbilstoši un savlaicīgi 
jāfinansē, lai tās sāktu darboties;

3. uzsver, ka ar 2020. gada budžetu būtu jāpalīdz sasniegt “Eiropa 2020” mērķrādītāji 
sociālajā un nodarbinātības jomā, kas varētu tikt sasniegti nodarbinātības līmeņa ziņā, 
tomēr kuru īstenošana ievērojami atpaliek attiecībā uz nabadzības vai sociālās 
atstumtības riskam pakļautu personu skaita samazināšanu, jo īpaši ņemot vērā to, ka 
nabadzības riskam ir pakļauti aizvien vairāk un vairāk strādājošo;

4. uzsver arī nepieciešamību pakāpeniski pielāgot Savienības politikas virzienu un 
programmu stratēģisko orientāciju ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra ieskicētajiem sociālajiem principiem, kas būtu pilnībā jāiestrādā 
Savienības finansēšanas programmu un Eiropas pusgada noteikumos; 

5. šajā sakarībā uzsver nepieciešamību pēc visaptverošām politikas reformām un 
integrētām pieejām, ar kurām stiprināt sociālo iekļaušanu, mazināt jauniešu un 
ilgtermiņa bezdarbu un pievērsties bieži ignorētajam jautājumam par vecu cilvēku un 
personu ar invaliditāti nodarbināmību;

6. uzsver, ka šajā kontekstā ir svarīgi 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 
piešķirt pienācīgu finansējumu programmām un iniciatīvām, kas cenšas veicināt 
iekļaujošu izaugsmi, izskaust bezdarbu, nabadzību un sociālo atstumtību, mazināt 
nevienlīdzību un sekmēt augšupējo sociālo konverģenci, jo īpaši tām, kas paredzētas 
visneaizsargātākajai sabiedrības daļai;

7. uzsver, ka šīm programmām un iniciatīvām 2020. gadā un līdz brīdim, kad stājas spēkā 
nākamais DFS plānošanas posms, ir jāpiešķir pienācīgs finansējums;

8. tādēļ noraida samazinājumus budžeta plānojumā attiecībā uz 04 01 01., 04 01 02 01., 04 
01 03., 04 03 02 01., 04 03 12., 04 03 13., 08 02 03 06. un 13 08 01. budžeta pozīciju;

9. atgādina, ka ir jārod pareizais līdzsvars starp saistību un maksājumu apropriācijām, lai 
varētu pilnībā realizēt šo programmu un iniciatīvu potenciālu;

10. uzsver, ka darba ņēmēju līdzdalība un iekļaušana uzņēmuma jautājumu risināšanā 
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ievērojami labvēlīgi ietekmē viņu produktivitāti, veselību un labjutību, darbvietu 
kvalitāti un pienācīgu atalgojumu; turklāt uzsver, ka attiecībā uz sociālo partneru 
iesaisti, piemēram, Eiropas pusgadā un Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanā, ir ļoti 
svarīgas budžeta pozīcijas, ar kurām atbalsta sociālo dialogu; tādēļ prasa palielināt 
apropriācijas attiecībā uz kolektīvajām darba attiecībām un sociālo dialogu;

11. uzsver — lai Savienības pilsoņiem sniegtu ekonomiski izdevīgāko risinājumu, ir svarīgi 
nodrošināt budžeta pārskatatbildību un veikt prioritarizāciju, tostarp vairāk 
koncentrēties uz pierādījumos balstītas politikas veidošanu un īpaši ņemt vērā sociālās, 
reģionālās un teritoriālās atšķirības;

12. uzskata, ka par visu turpmāko izdevumu pamatprincipu būtu jānosaka Eiropas 
pievienotās vērtības nodrošināšana; uzsver, ka tādēļ Savienības finansējumam būtu 
jāatspoguļo uz sniegumu vērstas budžeta plānošanas modelis, kurā katrai budžeta 
pozīcijai ir izmērāmi mērķi un rezultāti; šajā sakarībā uzsver Savienības finansējumu 
saņemošo struktūru pārskatatbildības un pārredzamības nozīmi;

13. atzīst Eiropas Sociālā fonda (ESF), Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas, Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF), Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
programmas (EaSI) un Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (FEAD) 
svarīgo lomu un atkārto, ka šiem fondiem būtu jārada sinerģija, kas palīdzētu mazināt 
sociālās atšķirības un nevienlīdzību, lai nodrošinātu, ka šajā procesā neviens netiek 
atstāts novārtā; brīdina — jebkāds budžeta samazinājums minētajās jomās varētu 
mazināt šo politikas virzienu efektivitāti un traucēt tiem sasniegt izvirzītos mērķus;

14. šajā sakarībā uzsver, ka ir jāņem vērā mazo dalībvalstu un nomaļo reģionu (tostarp 
LESD 349. pantā minēto tālāko reģionu) reālā situācija; konkrēti uzsver, ka ir jāuzlabo 
līdzekļu pieejamība aizjūras zemēm un teritorijām (kurām ir ierobežoti administratīvie 
resursi un zinātība to īpašā statusa un lieluma dēļ); sevišķi uzskata, ka EGF ir arī jāņem 
vērā mazo darba tirgu un mazo dalībvalstu tirgu reālā situācija, jo īpaši attiecībā uz 
pieteikumiem, kuros ir iesaistīti MVU, un gadījumos, kad darba ņēmēju atlaišana un 
darbvietu pārvietošana nopietni ietekmē nodarbinātības līmeni un vietējo vai reģionālo 
ekonomiku;

15. uzsver, ka ar šiem fondiem un programmām īstenotajām darbībām vienmēr būtu 
jāpanāk, ka tiek pieņemti stratēģiski pasākumi ar skaidri noteiktiem mērķiem un 
mērķrādītājiem, un ka efektīva un lietderīga līdzekļu izlietošana ir tikpat svarīga, cik 
budžeta maksimālais apjoms; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi veidot īstu uz 
rezultātiem vērstu kultūru, lai optimizētu līdzekļu izmantošanu, analizētu iemeslus, kas 
noved pie zemiem programmu snieguma rādītājiem, un veicinātu uzlabošanas 
pasākumu pieņemšanu;

16. šajā sakarībā atzīst centienus padarīt pārredzamākas un pieejamākas 2020. budžeta 
līdzekļu pieprasīšanas procedūras;

17. aicina Komisiju un dalībvalstis 2020. gadā nodrošināt Savienības programmu, jo īpaši 
EGF, elastīgu īstenošanu, lai kompensētu Apvienotās Karalistes izstāšanās no 
Savienības radīto ietekmi uz darba ņēmējiem un subjektiem, kas veic uzņēmējdarbību 
dalībvalstīs; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu grozīt pašreizējās EGF 
programmas darbības jomu, lai varētu sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas ir pārvietoti 
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Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības radītā satricinājuma dēļ;

18. atzīst, ka no 2021. gada gaidāma pašreizējās ESF, Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas, 
FEAD, EaSI un Eiropas Veselības programmas apvienošana ESF+ satvarā; atkārtoti 
pauž nostāju, ka 2021.–2027. gada DFS ESF+ budžets ir jāpalielina līdz 
120 457 000 000 EUR pašreizējās cenās; aicina Komisiju izklāstīt finanšu informāciju 
un budžeta piešķīrumus tā, lai ESF+ summas un attiecīgo programmu izdevumu 
apakškategorijas būtu iespējams salīdzināt ar to pašreizējo budžetu; nepiekrīt 
ievērojamajam līdzekļu samazinājumam (par 5 miljoniem EUR) 2020. gadā EaSI 
sadaļai “Progress” un iesaka šo budžetu noteikt vismaz tādu, kādu to ierosinājusi 
Komisija; šajā sakarībā uzsver, ka tiesību aktu un budžeta pārskatīšana vienmēr būtu 
jāveic, pamatojoties uz pierādījumiem un izpratni par tās ietekmi un ievērojot labāka 
regulējuma programmu, ņemot vērā kvantitatīvi nosakāmu un salīdzināmu rezultātu 
novērtējumu, nevis vienkāršus rezultātu rādītājus, kā arī pamatojoties uz visiem 
attiecīgajiem Eiropas Revīzijas palātas ieteikumiem;

19. uzsver, ka, ņemot vērā pašreizējos budžeta ierobežojumus, būs svarīgi pēc iespējas 
labāk izmantot 2020. gada vispārējo budžetu, jo īpaši attiecībā uz politikas nostādnēm, 
ar kurām var atbalstīt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un kvalitatīvu darbvietu 
radīšanu, piemēram, nākotnes prasmju politiku, profesionālās izglītības un apmācības 
politiku, kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas politiku un pasākumiem, ar kuriem 
atbalsta pienācīgi darbojošos darba tirgus un labāku pielāgošanos demogrāfiskajām 
pārmaiņām, jo īpaši palielinot neaizsargātu un nelabvēlīgākā situācijā esošu grupu, 
piemēram, vecu cilvēku un personu ar invaliditāti, integrāciju darba tirgū un īstenojot 
integrācijas un nabadzības mazināšanas pasākumus; norāda, ka Nodarbinātības un 
sociālo lietu komiteja ir ierosinājusi vairākus izmēģinājuma projektus un sagatavošanas 
darbības, kas paredzēti sociāli atstumtām kopienām;

20. stingri atbalsta visus ieguldījumus jauno tehnoloģiju ieviešanā visās ekonomikas un 
rūpnieciskās ražošanas nozarēs, īpašu uzmanību pievēršot konkrētām programmām ar 
mērķi paātrināt savlaicīgu darbaspēka pāreju un ierobežot šādas pārejas iespējami 
nelabvēlīgās blaknes, piemēram, strukturālo bezdarbu, lielāku ienākumu nevienlīdzību 
un reģionālās vai teritoriālās atšķirības; šajā sakarībā norāda, ka Savienības 
instrumentiem ir jāatbalsta uzņēmumi un darba ņēmēji pārejā uz digitālu un zaļāku 
ekonomiku;

21. atkārtoti uzsver profesionālās izglītības un apmācības nozīmi digitalizācijā; aicina 
Komisiju izskatīt turpmākas iespējas atbalstīt profesionālās izglītības un apmācības 
programmas, jo īpaši programmatūras izstrādes un informācijas tehnoloģiju jomās;

22. uzsver, ka, neraugoties uz pozitīvo jauniešu bezdarba samazināšanās tendenci 
Savienībā, nākotnes iespēju trūkums jauniešiem dažos reģionos rada aktuālu sociālās 
krīzes situāciju (ar ievērojamām atšķirībām starp dalībvalstīm un reģioniem) un ka 
jaunieši joprojām saskaras ar lielāku nabadzības un sociālās un ekonomiskās 
atstumtības risku; uzsver, ka tādēļ ir nepieciešami novatoriski un mērķtiecīgi risinājumi, 
kurus var steidzami īstenot, lai īsā laikā panāktu konkrētus uzlabojumus; tādēļ sagaida, 
ka Komisija un dalībvalstis prioritarizēs jauniešu bezdarba apkarošanu un to atspoguļos 
2020. gada budžetā;

23. tādēļ atkārtoti norāda uz to, cik svarīgi ir fondi un citi instrumenti, ar kuriem veicina 
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pasākumus, kas mazina nevienlīdzību un sekmē jauniešu nodarbināmību, proti, 
Garantija jauniešiem, Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva, ESF un “Erasmus+”;

24. jo īpaši uzsver Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas nozīmi jauniešu bezdarba 
mazināšanā un pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu 2020. gadā palielināt 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai paredzētos piešķīrumus par 116 miljoniem EUR; 
tomēr uzskata šo summu par nepietiekamu; tādēļ prasa palielināt Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvai paredzētās saistību apropriācijas par 600 miljoniem EUR;

25. atzinīgi vērtē arī Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātes Urzulas fon der Leienas 
politiskajās pamatnostādnēs pausto apņemšanos stiprināt Garantiju jauniešiem, to 
padarot par pastāvīgu instrumentu ar lielāku budžetu un paredzot regulāru ziņošanu;

26. pauž nožēlu par to, ka vairāk nekā ceturtajai daļai bērnu Savienībā draud nabadzība vai 
sociālā atstumtība;

27. gaida, kad tiks publicēta Garantijas bērniem priekšizpēte, uz kuru vajadzētu pamatoties 
turpmāku pasākumu īstenošanā, tomēr aicina Komisiju pilnībā ievērot 2017., 2018. un 
2019. gada budžetā pieņemtos Garantijas bērniem sagatavošanas darbības īstenošanas 
priekšlikumus, kuriem ir tāds finansējuma līmenis, kurš ļaus nākamajā plānošanas 
periodā (2021–2027) īstenot pienācīgu Garantijas bērniem izmēģinājuma posmu;

28. šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātes Urzulas fon der 
Leienas politiskajās pamatnostādnēs pausto apņemšanos izveidot Eiropas Garantiju 
bērniem, lai palīdzētu Eiropā nodrošināt to, ka katram bērnam, kuram draud nabadzība 
vai sociālā atstumtība, ir pieejamas galvenās pamattiesības, piemēram, veselības aprūpe 
un izglītība;

29. uzsver, ka ir jāveicina neaizsargātu bērnu sociālā iekļaušana un jo īpaši jālabo romu 
bērnu situācija, konkrēti sekmējot skolu pieejamību šiem bērniem; norāda, ka šīs 
problēmas risināšanai būtu lietderīgi paredzēt izmēģinājuma projektu;

30. uzsver aģentūru svarīgo ieguldījumu daudzu un dažādu nodarbinātības un sociālo 
jautājumu risināšanā un datu vākšanā; šajā sakarībā uzsver, ka to uzdevumi nepārtraukti 
attīstās un pieaug un ka tādēļ šīm aģentūrām ir jāpiešķir nepieciešamie līdzekļi, lai tās 
varētu izpildīt savus uzdevumus un nodrošināt vislabākos iespējamos rezultātus 
Savienības likumdošanas un politisko mērķu atbalstam; tādējādi prasa rūpīgi izvērtēt 
aģentūrām piešķirtos jaunos uzdevumus un to vispārējo sniegumu, lai nodrošinātu, ka 
tām tiek paredzēti tikai pienācīgi un efektīvi budžeta piešķīrumi;

31. norāda, ka ir izveidota Eiropas Darba iestāde (EDI), kuras darbību paredzēts sākt 
2019. gadā; uzsver nepieciešamību nodrošināt, ka tās izveidei ir paredzēti pietiekami 
finanšu līdzekļi; uzsver, ka šo finansējumu nevar nodrošināt, pārvietojot piešķīrumus no 
citām nodarbinātības un sociālo lietu aģentūrām un budžeta pozīcijām, un ka EDI ir 
jauna struktūra, kurai netraucētas darbības nodrošināšanai ir nepieciešami jauni līdzekļi; 
jo īpaši uzsver to, ka EDI izveidei nevajadzētu samazināt EURES resursus un spējas, jo 
šim portālam ir svarīga loma Savienības pilsoņu darba mobilitātes veicināšanā un tas 
sniedz pakalpojumus un partnerības iespējas darba meklētājiem un darba devējiem, 
valstu nodarbinātības dienestiem, sociālajiem partneriem un vietējām iestādēm; tādēļ 
uzsver, ka EDI un EURES ir jāsaglabā konkrētas un skaidri nodalītas budžeta pozīcijas;
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32. atgādina, ka rūpīgi izstrādāti izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības ir ļoti 
vērtīgi instrumenti, ar kuriem uzsākt jaunu pasākumu un politikas īstenošanu 
nodarbinātības (īpaši veicinot jauniešu nodarbinātību) un sociālās iekļaušanas jomā un 
kuri varētu tikt izmantoti datu un pierādījumu vākšanai ar mērķi uzlabot turpmāko 
Savienības nodarbinātības politiku; norāda, ka vairākas Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas idejas iepriekš ir veiksmīgi īstenotas kā izmēģinājuma projekti vai 
sagatavošanas darbības; aicina budžeta lēmējinstitūciju 2020. gada budžetā iekļaut 
astoņus komitejas ierosinātos izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības 
attiecībā uz īpaši neaizsargātu grupu (romu, jo īpaši romu bērnu, nelabvēlīgā situācijā 
esošu jauniešu, zemu ienākumu mājsaimniecību, vecu cilvēku) sociālo iekļaušanu, 
jauniešu bezdarbu, darba aizsardzību un minimālo darba algu; mudina pilnībā izmantot 
katrā izdevumu kategorijā pieejamo rezervi;

33. norāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Komisija regulāri informētu Parlamentu par dažādiem 
izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību posmiem, tostarp pienācīgi novērtējot 
to rezultātus un Savienības pilsoņiem sniegto pievienoto vērtību; uzsver, ka ir svarīgi, 
lai Komisija izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību novērtēšanā izmantotu 
pārredzamu pieeju.
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