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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē 7. un 8. progresa ziņojumu un aicina Komisiju 2014. gadā, izstrādājot 
6. ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, izvērtēt, kādas būs ilgtermiņa 
sekas tam, ka ekonomikas krīzes ietekmē atšķirības starp Eiropas valstīm un reģioniem 
kļūst arvien izteiktākas, un kādi pasākumi jāveic, lai šīs atšķirības mazinātu, jo īpaši starp 
programmās iesaistītajām un neiesaistītajām valstīm;

2. uzsver, ka IKP arī turpmāk būtu jāpaliek vienam no galvenajiem kritērijiem, pēc kā 
nosaka tiesības uz reģionālās politikas atbalstu, taču tas ir jāpapildina ar citiem 
neaizsargātāko reģionu noteikšanas rādītājiem; uzsver, ka ar IKP vien nevar radīt 
vispusīgu priekšstatu par reģionālo attīstību un sociālo kohēziju, jo tajā netiek ņemti vērā 
būtiski sociāli faktori, piemēram, ienākumu atšķirības un bezdarbs;

3. mudina Komisiju atbalstīt īpašus pasākumus, lai radītu vairāk ilgtspējīgu darbvietu, veiktu 
ieguldījumus izglītībā par reģionālo un vietējo attīstību, atbalstītu vietējo uzņēmējdarbību 
un veidotu jaunus finanšu instrumentus visu veidu uzņēmumiem un jo īpaši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU), tādējādi cīnoties pret pieaugošo bezdarbu, nabadzību un 
sociālo atstumtību;

4. atzīst, ka liela daļa Eiropas Sociālā fonda (ESF) izdevumu ir paredzēti, lai veicinātu jaunu 
un labāku darbvietu radīšanu, atbalstītu nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku 
ar invaliditāti, integrāciju un līdzdalību un veidotu visiem atvērtu sabiedrību; tomēr 
uzsver, ka krīzes laikā lielāka uzmanība būtu jāvelta tam, lai ESF līdzekļi tiktu efektīvi 
izmantoti cīņai pret vietējo un reģionālo nevienlīdzību un sociālo atstumtību, darba 
iespēju nodrošināšanai vismazāk aizsargātajām grupām, jo īpaši jauniešiem, kā arī tam, lai 
veicinātu sieviešu reintegrāciju darba tirgū, mazinot dzimumu segregāciju;

5. norāda, ka dažos reģionos to jauniešu lielais īpatsvars, kuri priekšlaicīgi pārtraukuši 
mācības, ievērojami pārsniedz 10 % mērķi un ka šiem jauniešiem ir jāsaņem viņu 
vajadzībām atbilstošs izglītības, apmācības vai darba piedāvājums; šajā saistībā norāda, 
cik svarīga tiem, kuri priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, ir „garantija jauniešiem”; uzsver, 
ka nolūkā samazināt priekšlaicīgi mācības pārtraukušo jauniešu skaitu ir svarīgi, lai 
izglītības sistēma būtu iekļaujoša un piedāvātu vienādas iespējas visiem jauniešiem; 
uzsver, ka tāpēc ir jārod risinājums mazkvalificēto jauniešu integrācijai darba tirgū, 
nodrošinot pieejamu un kvalitatīvu profesionālo apmācību un stažēšanās iespējas, lai 
palīdzētu apgūt prasmes, jo kvalifikācijas trūkuma sekas var būt bezdarbs, savukārt 
bezdarbs palielina nabadzības risku un rada daudzas sociālas problēmas, kas saistītas ar 
atstumtību, atsvešināšanos un nespēju veidot patstāvīgu dzīvi; norāda, ka tāpēc būtiska 
nozīme ir ESF ieguldījumam, palīdzot lielākam skaitam jauniešu turpināt mācības un 
iegūt darbam un profesijai vajadzīgo kvalifikāciju, kā arī paplašinot kvalitatīvas izglītības 
pieejamību ar īpašiem projektiem bērniem no nelabvēlīgā situācijā esošām grupām un 
minoritātēm, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti; aicina dalībvalstis veicināt atbilstošu 
profesionālo apmācību un stažēšanos tiem, kuriem tā būs noderīga;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis pieņemt izaugsmi veicinošu politiku, tostarp par prioritāti 
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nosakot izdevumus izglītības, mūžizglītības, pētniecības un inovācijas jomā, jo, lai cīnītos 
ar pašreizējo ekonomikas krīzi, ar taupības pasākumiem vien nepietiek;

7. uzsver, ka jauniešu nodarbinātība ir lielā mērā atkarīga no vispārējās ekonomiskās 
situācijas un ka tāpēc virzībā no izglītības uz darba dzīvi viņiem ir svarīgs atbalsts, vadība 
un pārraudzība; uzskata, ka tāpēc Komisija visus turpmākos politikas priekšlikumus šajā 
jomā varētu pieskaņot iniciatīvai „Jaunatne kustībā” un „Jaunatnes iespēju iniciatīvai”;

8. uzsver, ka atsevišķos reģionos nodarbinātības līmenis joprojām nesasniedz 60 % un ir daži 
reģioni, kuri atpaliek no valstī noteiktajiem mērķrādītājiem pat par 20–25 %, un šī 
situācija ir īpaši nelabvēlīga jauniešiem, sievietēm, vecāka gadagājuma cilvēkiem, 
aprūpētājiem un cilvēkiem ar invaliditāti, uzsver, ka dažiem krīzes pasākumiem bijusi 
nelabvēlīga ietekme uz kohēziju un tie ir būtiski palielinājuši nevienlīdzību Eiropas 
Savienībā; uzsver, ka, lai cilvēkiem, kuri pārstāv augsta riska grupas, saglabātu darbu vai 
radītu nodarbinātības iespējas, ir jāveic mērķtiecīgi pasākumi, kas vērsti uz darbvietu 
radīšanu, apmācības iespēju nodrošināšanu un darba saglabāšanu; uzsver, ka dažās 
savrupās apdzīvotās vietās bez darba dzīvo jau vairākas paaudzes pēc kārtas un visvairāk 
apdraudētas ir nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienas;

9. norāda, ka nodarbinātības līmenis joprojām ir daudz zemāks par stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķi — panākt, ka līdz 2020. gadam ir nodarbināti vismaz 75 % iedzīvotāju vecumā no 
20 līdz 64 gadiem; atzīmē, ka, tā kā reģionālā mērogā īpašu mērķu attiecībā uz 
nodarbinātības līmeni nav, dalībvalstis ir individuāli noteikušas valsts mērķus, kuri 
vairumā gadījumu nav sasniegti, jo finanšu un ekonomikas krīzei ir bijusi spēcīga 
asimetriska ietekme uz reģionāliem darba tirgiem, galvenokārt Dienvideiropā, būtiski 
palielinot jauniešu bezdarbu;

10. uzsver atšķirības starp Eiropas Savienībā reģistrēto augstāko reģionālo nodarbinātības 
līmeni Ziemeļeiropā un Centrāleiropā un zemāko reģionālo nodarbinātības līmeni 
dienvidu reģionos;

11. uzsver, ka pastāv tā sauktais pilsētu paradokss, proti, galvaspilsētu apkaimē — kaut gan 
šie reģioni saskaņā ar rādītājiem uzskatāmi par attīstītiem — bieži vien ir lielāks skaits 
nabadzības apdraudētu, materiāli nenodrošinātu un degradētā vidē un sliktos sadzīves 
apstākļos dzīvojošu ģimeņu, kurām raksturīga ārkārtīgi zema nodarbinātības intensitāte un 
draud atstumtība un energoresursu nepietiekamība; uzskata, ka jo īpaši saistībā ar 
ģimenēm, kurās bērnus audzina tikai viens vecāks, lielām ģimenēm ar četriem vai vairāk 
bērniem, invaliditātes skartu ģimenes locekļu aprūpētājiem, nelabvēlīgos apstākļos esošu 
kopienu locekļiem vai vecāka gadagājuma cilvēkiem neilgi pirms pensijas vecuma 
sasniegšanas, kuriem ir ierobežota līdzvērtīgu iespēju pieejamība, ir svarīgi ņemt vērā 
fizisko pieejamību un informācijas un komunikācijas līdzekļu pieejamību un ka šā mērķa 
īstenošana jānovērtē, pamatojoties uz objektīviem un salīdzināmiem rādītājiem un ņemot 
vērā demogrāfiskās problēmas;

12. uzsver, ka zināšanu, kā arī attīstības un sadarbības prakses apmaiņa starp dalībvalstu 
reģionālajām un vietējām iestādēm varētu palīdzēt mazināt atšķirības kompetences ziņā un 
paaugstināt informētību par mobilitāti nodarbinātības nolūkos; turklāt uzskata, ka arī 
turpmāk būtu jāatbalsta decentralizācija un teritoriālā attīstība kā efektīvs līdzeklis 
pašreizējās nodarbinātības krīzes pārvarēšanai;
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13. uzskata, ka ir svarīgi risināt jautājumu par demokrātijas attīstības veicināšanu vietējā un 
reģionālā līmenī un ka šajā nolūkā ES ir jāpauž stingrāka politiskā apņemšanās atbalstīt 
labvēlīgu vidi, kas varētu stiprināt vietējo un reģionālo iestāžu spēju ietekmēt un uzraudzīt 
darbvietu veidošanu un iedzīvotāju sociālo iekļaušanu; šajā sakarā norāda, ka liela nozīme 
varētu būt pilsoniskās sabiedrības daudzveidībai, iesaistot sociālos partnerus ES mērķa —
iekļaujošas izaugsmes — sasniegšanā;

14. aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt ieguldījumus uzņēmējdarbības, jaunu uzņēmumu 
veidošanas un pašnodarbinātības jomā, lai radītu jaunas darbvietas, jo īpaši tāpēc, ka 
MVU un mikrouzņēmumi nodrošina vairāk nekā divas trešdaļas darbvietu ES privātajā 
sektorā; uzskata, ka īpašs uzsvars būtu liekams uz reģionālo un vietējo līmeni; turklāt 
uzskata, ka ieguldījumi sociālajā uzņēmējdarbībā sniedz labu papildu iespēju apmierināt 
sociālās vajadzības, kuras neapmierina sabiedriskās preces un pakalpojumi.
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