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IEROSINĀJUMI

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

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Kohēzijas politika — 2010. gada 
stratēģiskais ziņojums par programmu īstenošanu 2007.-2013. gadā” (COM(2010) 110,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas 
fondu,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumu „Eiropa 2020 — Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai 
un integrējošai izaugsmei”(COM(2010)2020),

– ņemot vērā Padomes secinājumus par 2010. gada 14. jūnijā Luksemburgā Ārlietu 
padomes 3023. sanāksmē pieņemto Komisijas 2010. gada stratēģisko ziņojumu par 
kohēzijas politikas programmu īstenošanu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 174. pantu par tādu darbību izstrādi, 
kas stiprina Savienības ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju;

A. tā kā veicināt ekonomisku, sociālu un teritoriālu kohēziju, kā arī solidaritāti starp 
dalībvalstīm ir viens no ES galvenajiem mērķiem, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 3. pantā,

B. tā kā kohēzijas politikai ir jābūt efektīvam un iedarbīgam līdzeklim, lai risinātu finanšu 
krīzes izraisītās sociālekonomiskās problēmas un samazinātu Eiropas reģionu attīstības 
līmeņa atšķirības;

C. tā kā kohēzijas politikai ir izšķiroša nozīme, lai pilnībā sasniegtu „ES 2020” mērķus, jo 
īpaši nodarbinātības un sociālo jautājumu jomā, visos pārvaldes līmeņos un visos 
ģeogrāfiskajos apgabalos;

D. tā kā Eiropas Sociālajam fondam būtu jānodrošina vispārēja nodarbinātība un darba 
iespējas, citu mērķu starpā veicinot arī darba ņēmēju integrāciju darba tirgū un nostiprinot 
sociālo integrāciju,

1. atzinīgi vērtē Komisijas stratēģisko ziņojumu par struktūrfondu līdzfinansēto kohēzijas 
politikas programmu īstenošanu 2007.–2013. gadā (COM(2010) 110); tomēr uzskata, 
ņemot vērā notikušo pasaules ekonomikas lejupslīdi, kas krasi mainīja ekonomikas 
kopainu ES, palielināja bezdarbu, samazināja ekonomikas izaugsmi un kaitēja 
uzņēmējdarbības videi, ka Komisijas turpmākajos ziņojumos būtu jāsniedz rūpīgāks 
atjaunināts vērtējums par kohēzijas politikas ietvaros izraudzīto projektu ietekmi uz 
Eiropas ekonomikas atlabšanu, jo īpaši uz jaunu darbvietu radīšanu, sociālekonomisko 
atšķirību mazināšanu, sociālās integrācijas veicināšanu un cilvēkkapitāla uzlabošanu; pauž 
nožēlu par to, ka dalībvalstis budžetā nav pietiekami īstenojušas integrēto pieeju dzimumu 
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līdztiesībai un ka arī Komisija, novērtējot īstenošanu, nepievērš uzmanību integrētajai 
pieejai dzimumu līdztiesībai; uzsver, ka integrētās pieejas dzimumu līdztiesībai īstenošana 
budžetā var nodrošināt līdzekļu pienācīgu izmantošanu un līdz ar to būtiski veicināt 
dzimumu līdztiesību; uzskata — lai nodrošinātu stratēģiskāku un uz rezultātiem vairāk 
orientētu pieeju kohēzijas politikai, ir jāievieš labāka uzraudzības un novērtēšanas 
sistēma;

2. sagaida, ka dalībvalstu efektīvas un kvantitatīvi nosakāmas iniciatīvas, kas finansētas no 
ESF, dos ieguldījumu stratēģijas „ES 2020” nabadzības izskaušanas mērķa sasniegšanā;

3. aicina Komisiju turpmākajos ziņojumos iekļaut atsauci uz struktūrfondu savstarpēju 
mijiedarbību un papildināmību, kā arī mijiedarbību ar citiem ES finanšu instrumentiem;

4. ņemot vērā ekonomikas krīzi un pieaugošo bezdarba līmeni, atzinīgi vērtē panākumus, kas 
jau gūti, īstenojot projektus saistībā ar pamatnostādni „Vairāk un labākas darba vietas”; 
tomēr stingri ieteic, lai Komisija ieviestu metodes sadarbībai ar dalībvalstīm, kas atvieglos 
nepieciešamā finansējuma savlaicīgu mobilizēšanu un efektīvu piešķiršanu, lai 
nodrošinātu resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, integratīvu izaugsmi un 
tautsaimniecību ar augstu nodarbinātības līmeni, kas nodrošinātu sociālo un teritoriālo 
kohēziju un nabadzības samazināšanu, kas ir stratēģijas „ES 2020” galvenie mērķi, jo 
īpaši nodarbinātības un sociālajā jomā, lai veicinātu izaugsmi un produktivitāti, kā arī 
uzlabotu nodarbinātības rādītājus Eiropā;

5. atbalsta Komisijas ieteikumu, ka jāpastiprina cīņa pret nabadzību; šajā sakarā norāda, ka 
attiecībā uz īpaši nelabvēlīgā stāvoklī esošu cilvēku sociālo integrāciju savu efektivitāti ir 
pierādījusi ar „sociālās integrācijas” prioritāti (ESF Regulas 3. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta i. daļa) saistīto papildpasākumu veicināšana; tāpēc prasa, lai šādi 
papildpasākumi saglabātos kā Eiropas Sociālā fonda nozīmīgs elements;

6. pauž nožēlu par to, ka finanšu līdzekļi, ko Kopiena nodrošina caur ESF, netiek pilnībā 
izmantoti;

7. aicina dalībvalstis veicināt to, lai iespējas piekļūt līdzekļiem būtu elastīgākas, vienkāršot 
procedūras un samazināt administratīvos šķēršļus un pārmērīgi lielās administratīvās 
izmaksas, kā arī citus šķēršļus, kas traucē sasniegt politiskos mērķus, kuri izvirzīti 
attiecībā uz darba iespējām, nabadzības apkarošanu, sociālās integrācijas un iekļaušanas 
nodrošināšanu un prasmju pilnveidošanu; atbalsta to, ka tiek vērtēts, vai „iezīmēšanas” 
prasība ir uzlabojusi programmu īstenošanas kvalitāti; tomēr uzsver nepieciešamību 
īstenot darbības to prioritāšu atbalstam, kuru mērķis ir apmierināt dažādu reģionu, jo īpaši 
mazāk attīstīto reģionu un kopienu, īpašās vajadzības un prasības, vienmēr ņemot vērā jau 
pieejamos līdzekļus un cilvēkresursus; tomēr atzīmē, ka „iezīmēšana” nedrīkst traucēt 
līdzekļus izmantot elastīgi, jo īpaši krīzes laikā; atzinīgi vērtē to, ka Komisija, piešķirot 
atbalstu, vairāk izmantos mērķu noteikšanas un izvēles, nevis iezīmēšanas pieeju; prasa, 
lai attiecīgo iestāžu darbība vairāk būtu vērsta uz informācijas un padomu sniegšanu, 
nepieciešamības gadījumā izveidojot vienas pieturas aģentūras, kā arī nodrošinot, ka 
sabiedrības locekļiem ir pieejami attiecīgie tiesību akti; prasa, lai sociālo iestāžu veikto 
pārbaužu gaitā īpaša vērība tiktu veltīta tam, ka procedūrās tiek nodrošināta abu pušu 
uzklausīšana; ņemot vērā to, ka darba tiesības ir sarežģītas, prasa arī gadījumos, kad 
sabiedrības loceklim labticīgi ir domstarpības ar varas iestādēm, tiesvedības vietā labāk 
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izvēlēties dialogu;

8. pauž nožēlu par to, ka laikā, kad ekonomikas un finanšu krīze saasina sociālo 
nevienlīdzību, samazinās struktūrfondu piešķīrumi dalībvalstīm;

9. atzīmē, ka ESF tika izveidots ar mērķi samazināt dzīves apstākļu atšķirības starp ES 
dalībvalstīm un reģioniem, lai veicinātu ekonomisko un sociālo kohēziju, un mudina 
Komisiju ierosināt iniciatīvu dalībvalstu līdzfinansējuma kritēriju pārskatīšanai, lai šo 
fondu būtu vieglāk izmantot tām valstīm, kurām ir vislielākās finansiālās grūtības;

10. uzsver, cik svarīgi ir uzlabot infrastruktūru un pakalpojumus nelabvēlīgiem 
mikroreģioniem, kuros ir liela sociāli izstumto cilvēku (piemēram, romu) koncentrācija, 
kā arī nodrošināt infrastruktūras un pakalpojumu pieejamību;

11. uzsver, ka vietējās attīstības pieeja kohēzijas politikā ir jāpilnveido, atbalstot aktīvu 
integrāciju nodarbinātības un izglītības jomā, kā arī izstrādājot ilgtermiņa kompleksas, 
pakāpeniskas un konkrētas atveseļošanas programmas atpalikušām lauku un pilsētas 
teritorijām, kurās ir augsta sociāli izstumtu cilvēku (piemēram, romu) koncentrācija, kā arī 
izveidojot jaunu nosacījumu kopumu attiecībā uz diskriminācijas un segregācijas 
novēršanu;

12. aicina Komisiju veicināt ESF efektivitāti un atpazīstamību sabiedrībā, tādējādi padarot to 
pieejamāku, piešķirot tam vairāk līdzekļu, kas paredzēti darba tirgus pieejamības 
paplašināšanai, lai efektīvi īstenotu mūžizglītību, kas cilvēkiem dotu iespēju pielāgoties 
darba tirgus pieprasījuma izmaiņām darba globalizācijas un datorizācijas apstākļos, un lai 
ieviestu elastīgu darba laiku un veicinātu daļlaika darbu un tāldarbu, tādējādi dodot 
iespēju vairāk cilvēkiem piekļūt darba tirgum, garantējot iespējas Eiropas iedzīvotājiem, 
īpašu vērību veltot nelabvēlīgākā situācijā esošiem cilvēkiem (nacionālajām, etniskajām 
minoritātēm, piemēram, romu minoritātei un invalīdiem), lai viņi varētu sagatavot sevi 
darba tirgus prasībām, spētu pielāgoties tām, un radot nosacījumus progresīvai, 
ilgtspējīgai un ietverošai izaugsmei un ekonomiskajai un sociālai kohēzijai; atgādina, ka 
ESF efektivitāte ir atkarīga no tā spējas pielāgoties vietējām problēmām un konkrētajām 
attiecīgās teritorijas prasībām; uzsver, cik svarīgi ir visiem ESF darbiniekiem nodrošināt 
profesionālo mūžizglītību; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt struktūrfondu 
un attiecīgo Eiropas politikas nostādņu noturīgu sinerģiju, kā arī veicināt darba tirgus 
prasībām atbilstošus projektus;

13. mudina dalībvalstis pievērst lielāku uzmanību izglītībai un darbinieku apmācībai, 
orientējoties uz augsti kvalitatīvām un nākotnē perspektīvām darbvietām uz zināšanām 
balstītā ekonomikā;

14. ņemot vērā, ka ESF ir pamatinstruments, ar ko apkarot nabadzību, dzimumu 
nevienlīdzību, sociālo diskrimināciju (pret cilvēkiem ar invaliditāti, migrantiem, vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, utt.), panākot, ka cilvēki stājas darba attiecībās, un arī 
pamatinstruments, ar ko novērst sociālo atstumtību un bezdarbu, aicina Komisiju 
nostiprināt ESF potenciālu un tā finansiālo patstāvību saistībā ar ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas mērķu īstenošanu, padarīt to elastīgāku, lai būtu iespējams risināt esošās un 
gaidāmās nodarbinātības problēmas, vienkāršot projektu vadību un uzlabot procedūras un 
kontroli, ņemot vērā sociālo ilgtspējību, kā arī efektīvāk uzraudzīt īstenojamos projektus; 



PE450.880v02-00 6/8 AD\850513LV.doc

LV

norāda uz pozitīvo pieredzi, ko projektu organizētāji guvuši attiecībā uz vispārējām 
dotācijām, un atzinīgi vērtē vispārējo dotāciju pozitīvo vērtējumu ECOSOC ziņojumā par 
efektīvu partnerību (J. Olsson, ECO/258); prasa ieviest jaunus nosacījumus par 
nediskriminēšanu un segregācijas novēršanu, lai sniegtu atbalstu tiem, kam tas visvairāk 
vajadzīgs, par mērķgrupu noteikti nosakot arī romu kopienas; uzsver ESF nozīmi sociālās 
integrācijas dimensijas stiprināšanā; uzsver, ka ir vajadzīgs, lai ESF līdzekļu piešķiršanas 
politika būtu pārredzamāka un lai sasniegtie reālie rezultāti nodarbinātības jomā tiktu sīki 
izvērtēti un kontrolēti;

15. atzīst ESF nozīmi sociālo mērķu īstenošanā un, lai uzlabotu ES politikas instrumentu 
saskaņotību un sadarbību, prasa Komisijai veicināt turpmāku saskaņotību un saiknes starp 
ESF un dažādām pamatprogrammām, piemēram, programmām EQUAL un „Eiropa 
pilsoņiem”;

16. uzskata, ka ESF vajadzētu, radot līdztiesīgas iespējas visiem, veicināt iedzīvotāju aktīvu 
līdzdalību sabiedrībā un darba tirgū; tādēļ atgādina, ka ir svarīgi īstenot budžeta 
plānošanu, ņemot vērā dzimumu līdztiesības aspektu, attīstīt cilvēkresursus un cilvēku 
kapitālu, kas ir būtiski konkurētspējīgas, uz zināšanām balstītas ekonomikas 
priekšnosacījumi;

17. aicina dalībvalstis labāk izmantot resursus un uzlabot vietējo un reģionālo iestāžu, kā arī 
NVO un MVU darbībspēju ekonomiskās, sociālās un teritoriālās attīstības sekmēšanai;

18. atzinīgi vērtē to, ka stratēģiskajā ziņojumā (COM (2010) 110) ir vairāk uzsvērts, ka 
struktūrfondu īstenošanai jānotiek, balstoties uz rezultātiem; atbalsta Komisijas izvirzītās 
idejas par to, ka lielāka uzmanība būtu jāpievērš struktūrfondu apgūšanai, balstoties uz 
rezultātiem, un finansiālu stimulu izstrādei izvirzītos mērķus izpildījušām dalībvalstīm, 
tādējādi atalgojot programmu veiksmīgu īstenošanu; atzinīgi vērtē to, ka šāda politika 
palīdzēs nodrošināt naudas pareizu novirzīšanu tiem, kuriem tā vajadzīga;

19. atzinīgi vērtē to, ka no cilvēkiem, kurus sasniedza ESF programmas, vairāk nekā 50 % 
bija sievietes; sagaida, ka Komisija un dalībvalstis, ņemot vērā demogrāfiskās tendences, 
pievērsīs pastiprinātu uzmanību gados vecāku darbinieku integrēšanai darba tirgū;

20. sagaida ciešāku sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm, kas dotu iespēju ātrāk un 
efektīvāk reaģēt uz izmaiņām darba tirgū un īstenot vajadzīgus, uz rezultātiem orientētus 
pasākumus;

21. atzinīgi vērtē to, ka ESF ir sniedzis attiecīgu atbalstu darba tirgus reformu īstenošanā un 
apliecinājis, ka ir efektīvs instruments, kas darba tirgus politikā palīdz īstenot pāreju no 
pasīvas politikas uz aktīvu un pat preventīvu politiku; aicina dalībvalstis turpināt īstenot 
strukturālās reformas, kas nākotnē novērsīs iespējamas darba tirgus krīzes;

22. aicina Komisiju pilnveidot progresa pārraudzību, izvirzot prasību valstu stratēģiskajos 
ziņojumos plaši izmantot ex ante izvirzītus skaidrus un izmērāmus mērķus un 
pamatrādītājus, un pēdējiem jābūt skaidri interpretējamiem, statistiski apstiprinātiem, 
regulāri apkopotiem un publicētiem; uzsver, ka Komisijai jāprasa, lai dalībvalstis attiecībā 
uz kohēzijas politikas programmu īstenošanu sniegtu gan attiecīgos kvalitatīvos, gan 
kvantitatīvos datus; uzsver, ka jānoskaidro, kādus panākumus devusi dalībvalstu politika 
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darbvietu radīšanas, iespēju vienlīdzības un visu mazaizsargāto grupu sociālās integrācijas 
ziņā.

23. uzsver, ka kohēzijas politiku nedrīkst uzskatīt tikai par instrumentu citu nozaru politikas 
mērķu sasniegšanai, jo tā pati par sevi ir Kopienas politika ar ievērojamu pievienoto 
vērtību un tās nepieciešamību pamato ekonomiskā un sociālā kohēzija; 

24. aicina Komisiju mudināt dalībvalstis kohēzijas politikas dažādos instrumentus izmantot 
labāk integrētā un saskaņotā veidā, lai panāktu augstāku efektivitāti, kuras pamatā būtu uz 
sociālās integrācijas prioritātes īstenošanu vērstu darbību paplašināšana.

25. prasa rīkot regulāras politiskas debates, lai uzlabotu kohēzijas politikas pārredzamību, 
atbildību un tās ietekmes novērtēšanu.
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