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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina, ka izaugsme ir izšķirīgs darbvietu skaita palielināšanas un pārticības vairošanas 

faktors un ka ir nepieciešams efektīvāk novirzīt struktūrfondus izaugsmes veicināšanai;  

2.  norāda uz Komisijas ierosināto apropriāciju ikgadējo palielinājumu 1. izdevumu 

kategorijā — “Gudra un iekļaujoša izaugsme” (+2,5 % saistību apropriācijām un +18,3 % 

maksājumu apropriācijām); turklāt konstatē proporcionāli lielākus palielinājumus 

1.b izdevumu kategorijā — “Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija” (+2,4 % saistību 

apropriācijām un + 25,7 % maksājumu apropriācijām); 

3. uzsver, ka 2018. gada budžetam ir jābūt izšķirīgi svarīgam, vēl vairāk palielinot 

Savienības ieguldījumu izaugsmei un darbvietu nodrošināšanai Savienībā; 

4. atgādina, ka Savienībā joprojām ir ļoti augsts jauniešu bezdarba līmenis un ka īpašas 

bažas rada nenodarbināto jauniešu, jo īpaši personu, kas nemācās, nestrādā un neapgūst 

arodu (NEET), stāvoklis; uzsver, ka šā jautājuma risināšanā ir svarīgi ar Jaunatnes 

nodarbinātības iniciatīvu (JNI) un Eiropas Sociālo fondu nodrošināt pietiekamu un 

savlaicīgu finansējumu garantijas jauniešiem shēmās; 

5.  atgādina, cik svarīgi ir nodrošināt finansējumu vismaz EUR 700 miljonu apmērā JNI 

2018.–2020. gadam, ievērojot DFS vidusposma pārskatīšanā panākto vienošanos, kas 

jāsadala starp 2018., 2019. un 2020. gadu 3 vienādos maksājumos EUR 233,33 miljonu 

apmērā, kā atspoguļots 2018. gada budžeta projektā; prasa arī piešķirt pietiekami daudz 

maksājumu apropriāciju, lai nodrošinātu JNI pienācīgu īstenošanu;  

6. 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 JNI, Eiropas Globalizācijas pielāgošanās 

fonds (EGF), dažādas Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) 

apakšprogrammas un Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (FEAD), būtu 

pietiekams finansējums un laba budžeta pārvaldība; atzinīgi vērtē palielinājumu, kas 

ierosināts EGF (+2 % saistību apropriācijām) un FEAD (+1,9 % saistību apropriācijām); 

7. atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto finansējumu EUR 72,8 miljonu apmērā Eiropas 

Solidaritātes korpusam (līdz brīdim, kad likumdevējs pieņem pamataktu, apropriācijas ir 

jāiekļauj rezervē), EUR 2,5 miljonus 2018. gadā nodrošinot no EaSi PROGRESS 

apakšprogrammas.  

 


