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IEROSINĀJUMI 

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

– ņemot vērā Padomes 2015. gada 7. decembra secinājumus “Veicināt sociālo ekonomiku 

— vienu no svarīgākajiem ekonomikas un sociālās attīstības virzītājspēkiem Eiropā” 

(15071/15), 

1. atzinīgi vērtē to, ka jaunais integrētais Eiropas pusgads ir saskaņotāks, kas paver lielākas 

iespējas sadarboties un sazināties ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām visos 

līmeņos, veicinot valstu atbildību un ierosinot mazāk ieteikumu, kā arī pievēršoties trim 

galvenajām prioritātēm kā stabilizējošiem elementiem, proti, investīciju atbalstīšanai, 

strukturālo reformu turpināšanai un atbildīgu valsts finanšu saglabāšanai, nolūkā sekmēt 

izaugsmi, darbavietu radīšanu, apmācības un izglītības iespējas, pētniecību un inovāciju; 

norāda, ka sociālās ekonomikas veicināšana, īstenojot projektus, kas sekmētu izaugsmi un 

sociālos uzņēmumus, varētu radīt nodarbinātību un labklājību reģionos; uzskata, ka 

joprojām ir jāuzlabo vietējo un reģionālo iestāžu līdzdalība, un ierosina ieviest tādu rīcības 

kodeksu par vietējo un reģionālo iestāžu iesaistīšanu Eiropas pusgadā, kurš būtu līdzīgs 

rīcības kodeksam par partnerību saistībā ar kohēzijas politiku; 

2. norāda, ka dažās dalībvalstīs joprojām ir augsts bezdarba līmenis, jo īpaši jauniešu un 

ilgstošā bezdarba līmenis; uzsver, ka daudzās dalībvalstīs iespējas atbalstīt darba tirgus 

joprojām ir ierobežotas un ka kohēzijas politikas līdzekļi reizēm joprojām ir galvenais 

avots investīcijām izaugsmē, attīstībā, nodarbinātībā un izglītībā; šajā sakarībā uzsver 

iespējas saistībā ar Eiropas pusgadu izvērtēt iespējamos instrumentus un mehānismus, ar 

kuriem var nodrošināt, ka elastību, ko paredz Stabilitātes un izaugsmes pakts, var izmantot 

tādās stratēģiskās jomās kā investīcijas izaugsmei un ilgtspējīgai nodarbinātībai; turklāt 

aicina Komisiju palīdzēt dalībvalstīm pilnībā izmantot to fiskālās manevrēšanas iespējas, 

lai atbalstītu ienesīgas investīcijas, un atgādina, ka strukturālo reformu radītās 

priekšrocības parādās ilgtermiņā; turklāt uzskata, ka būtu jāapsver iespēja pašreizējā 

Eiropas pusgada novērtēšanā iesaistīt 2014.–2020. gada Eiropas strukturālo un investīciju 

(ESI) fondu investīciju saņēmējus; 

3. uzsver, ka sociālās ekonomikas uzņēmumiem ir izšķiroša nozīme, radot ļoti 

konkurētspējīgu un taisnīgāku reģionālo attīstību ar to dažādiem uzņēmējdarbības 

modeļiem ar sociālajiem un vides mērķiem; uzsver nepieciešamību palielināt informētību 

par esošajām partnerībām starp vietējām un reģionālajām iestādēm un sociālās 

ekonomikas organizācijām visās dalībvalstīs; aicina Komisiju iesniegt ES rīcības plānu 

attiecībā uz sociālās ekonomikas uzņēmumiem, lai pilnībā atraisītu ilgtspējīgas izaugsmes 

potenciālu; 

4. pauž bažas par to, ka kopumā trūkst investīciju, kas ietekmē ilgtermiņa ilgtspējīgu 

izaugsmi un kvalitatīvu darbvietu radīšanu, un šajā sakarībā pauž nožēlu par to, ka 

pašreizējā plānošanas periodā tika novēloti pieņemtas darbības programmas kohēzijas 

politikas jomā; tādēļ uzsver, ka ir svarīgi tās ātri un konsekventi īstenot, koordinējot ar 

citām ES finansētām programmām un iniciatīvām; šajā sakarībā atgādina, ka Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) ir jāīsteno tā, lai tas papildinātu ESI fondus, lai varētu 

pilnībā izmantot publisko un privāto investīciju potenciālu un nodrošināt taisnīgāku 
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ģeogrāfisko līdzsvaru; vispārīgāk runājot, atkārtoti uzsver, ka jāizmanto dažādu ES fondu, 

programmu, iniciatīvu (tostarp Eiropas nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas 

(EaSI) un programmas “Apvārsnis 2020”) un valsts investīciju sinerģija un papildināmība, 

lai maksimāli un pilnībā izmantotu paredzēto investīciju ietekmi, samazinātu teritoriālās 

atšķirības un labāk sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus; uzsver arī nepieciešamību 

uzlabot daudzlīmeņu pārvaldību un valsts pārvaldes vispārējo kvalitāti — gan horizontāli, 

gan vertikāli, īpašu uzmanību pievēršot administratīvajai spējai, kā arī publiskā iepirkuma 

noteikumu nostiprināšanai, pārredzamībai, pārskatatbildībai un cīņai pret korupciju; 

5. atzīst, ka ir svarīgi, lai kohēzijas politikas instrumenti būtu saskaņoti ar plašāku 

ekonomikas pārvaldības regulējumu nolūkā atbalstīt ekonomikas atveseļošanās centienus, 

kas vajadzīgi, lai veicinātu atbilstību Eiropas pusgada noteikumiem; tomēr uzsver, ka 

kohēzijas politikas leģitimitāte izriet no Līgumiem un ka šī politika ir Eiropas solidaritātes 

izpausme, kuras galvenie mērķi ir stiprināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 

Eiropas Savienībā, samazinot atšķirības dažādu reģionu attīstībā, finansējot investīcijas, 

kas saistītas ar stratēģijas “Eiropas 2020” mērķiem, un tuvinot ES tās pilsoņiem; tādēļ 

uzskata, ka pasākumi, kas saista ESI fondu efektivitāti ar pareizu ekonomikas pārvaldību, 

būtu jāpiemēro saprātīgi un līdzsvaroti, bet tikai kā galējais līdzeklis un ka būtu jāziņo par 

šo pasākumu ietekmi; turklāt atgādina, ka šādu pasākumu piemērošanai vienmēr vajadzētu 

būt pamatotai, pārredzamai un tajā jāņem vērā attiecīgās dalībvalsts konkrētā sociāli 

ekonomiskā situācija, lai neierobežotu reģionālās un vietējās investīcijas, kas ir ārkārtīgi 

svarīgas dalībvalstu tautsaimniecībām, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 

(MVU), jo šīs investīcijas maksimāli palielina izaugsmi un darbavietu radīšanu, kā arī 

stimulē konkurētspēju un produktivitāti, jo īpaši saistībā ar pašreizējo lielo spiedienu uz 

publiskajiem izdevumiem; 

6. attiecībā uz gadījumiem, kad divas dalībvalstīm, uz kurām tika attiecināts Padomes 

2016. gada 12. jūlija lēmumi, tika piemērotas sankcijas saskaņā ar pārmērīga budžeta 

deficīta novēršanas procedūru, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 

(LESD) 126. panta 8. punktu, uzsver Komisijas 2016. gada 27. jūlija priekšlikumu un 

sekojošo Padomes 8. augusta lēmumu atcelt piemērojamo soda naudu, ņemot vērā šo 

dalībvalstu argumentētos pieprasījumus, sarežģīto ekonomikas situāciju, abu valstu 

reformu centienus un apņemšanos ievērot Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumus; 

šajā sakarībā uzskata, ka, pieņemot priekšlikumu apturēt daļu no 2017. gada saistībām 

attiecībā uz ESI fondiem saskaņā ar pasākumiem, kuri saista ESI fondu efektivitāti ar 

pareizu ekonomikas pārvaldību, būtu jāņem vērā Parlamenta viedoklis, kas tiks pausts 

strukturētajā dialogā;  

7. aicina Komisiju vairāk ņemt vērā stratēģiju “Eiropa 2020” un tās pamatmērķus, uzlabojot 

tās īstenošanu, veicot stratēģijas analīzi saistībā ar Eiropas pusgadu, kā arī ierosinot 

pasākumus un metodoloģiju, kā labāk uzraudzīt ES fondu izdevumus, kas saistīti ar 

stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem; uzskata, ka nākamā daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 

pārskatīšana sniegs iespēju analizēt, izvērtēt un vajadzības gadījumā palielināt ESI fondu 

pievienoto vērtību un atbalstu no ESI fondiem stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 

sasniegšanā, kam ir netieša saistība ar Eiropas pusgada procesiem; 

8. norāda — lai sasniegtu teritoriālās kohēzijas mērķus, ir svarīgi līdzsvarot ekonomiskās 

asimetrijas, kas radušās dažādo monetārās politikas pasākumu dēļ starp eurozonai 

piederošajām un nepiederošajām valstīm;  
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9. uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt pārredzamību un publisko izdevumu efektivitāti, lai 

izveidotu izaugsmei labvēlīgu vidi; turklāt uzskata, ka administratīvo procedūru 

vienkāršošana būtu jāturpina stingrāk un galvenajam mērķim vajadzētu būt administratīvā 

sloga samazināšanai; atzinīgi vērtē to, ka vairākām dalībvalstīm savās darbības 

programmās ir izdevies izpildīt konkrētām valstīm adresētos ieteikumus (KVAI), 

izmantojot mērķtiecīgas investīcijas vai veicot reformas saistībā ar ex ante nosacījumu 

izpildi; norāda, ka KVAI varētu būt noderīgs veids, kā izplatīt investīcijas iespējas, un 

kopā ar ex ante nosacījumiem kohēzijas politikā tiem varētu būt nozīmīga loma, jo KVAI 

ir ievērojama pozitīva plašāka ietekme uz plašāku investīciju vidi; atzinīgi vērtē to, ka ESI 

fondu investīcijas palīdz īstenot strukturālas reformas un uzlabot kopējos ekonomikas 

rādītājus dalībvalstīs, kā ieteikts attiecīgajos KVAI, palīdzot sasniegt ES stratēģiskos 

mērķus — radīt ekonomikas izaugsmi un kvalitatīvas darbavietas un ilgtspējīgu attīstību 

visā Savienībā, tostarp reģionos vai teritorijās, kuros ir nelabvēlīgi dabas vai ģeogrāfiskie 

apstākļi; 

10. uzskata, ka ar ierosināto Strukturālo reformu atbalsta programmu (SRAP) pēc brīvprātības 

principa vajadzētu dalībvalstīm nodrošināt īpašu un mērķtiecīgu atbalstu, lai tām palīdzētu 

izstrādāt un īstenot institucionālas, strukturālas un administratīvas reformas, kas kalpotu 

kā papildu atbalsts un vienlaikus nodrošinātu, ka nav pārklāšanās un finansējuma 

dublēšanās ar citiem Savienības instrumentiem vai nav atbalsta no cita veida tehniskās 

palīdzības; aicina Komisiju šajā sakarībā nākt klajā ar vienotu stratēģisko dokumentu, 

nosakot prioritātes un kritērijus SRAP izmantošanai, to koordinējot ar citiem ES spēju 

veidošanas pasākumiem; uzsver, ka ierosinātajam budžeta līdzekļu pārvietojumam no 

kohēzijas politikas jomas tehniskās palīdzības Strukturālo reformu atbalsta programmai 

pēc Komisijas iniciatīvas nevajadzētu kļūt par precedentu turpmākiem priekšlikumiem. 
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