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IEROSINĀJUMI

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

1. atgādina, ka ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija ir viens no pamatprincipiem visu 
Savienības politikas virzienu un darbību noteikšanā, kā to paredz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 4. pants, un ka šo politikas virzienu un darbību īstenošanā 
pienācīgi jāņem vērā LESD 9. panta noteikumi;

2. norāda, ka kohēzijas politikas mērķim jābūt ilgtspējīgai, pārdomātai un integrējošai 
ekonomikas izaugsmei, kas tiek vienmērīgi sadalīta gan no teritoriālā, gan sociālā 
viedokļa, būtisko attīstības atšķirību samazināšanai starp reģioniem, darbavietu izveidei, 
uzlabotai dzīves kvalitātei, darba ņēmēju apmācībai jaunam darbam, tostarp ilgtspējīgas 
ekonomikas jomā, sociālai un teritoriālai kohēzijai un Eiropas sociālā modeļa īstenošanai, 
kas ir Eiropas ekonomikas kohēzijas un konkurētspējas faktors;

3. apstiprina, ka kohēzijas politika jāizmanto, lai visā ES panāktu ilgtspējīgu izaugsmi un 
taisnīgu un vienmērīgu labklājības sadalījumu, veicinot konkurenci un par mērķi izvirzot 
būtisko sociālekonomisko atšķirību samazināšanu starp ES reģioniem;

4. uzskata kohēzijas politiku par vienu no ES ekonomikas politikas pīlāriem, kas veicina 
ilgtermiņa investīciju stratēģiju un sociālo integrāciju; uzskata kohēzijas politiku par 
atbalsta garantiju vismazāk attīstītiem reģioniem un mazaizsargāto iedzīvotāju grupām, lai 
Eiropas Savienībā panāktu līdzsvarotu un harmonisku attīstību; norāda, ka Eiropas 
pievienotā vērtība izpaužas tā, ka visi var gūt labumu no ES veiksmīgas ekonomiskās 
attīstības; tādēļ atbalsta neatkarīgas kohēzijas politikas saglabāšanu un būtiska 
finansējuma piešķiršanu tās īstenošanai;

5. apstiprina, ka kohēzijas politikas integrētā pieeja, kas saskaņo dažādus nozaru mērķus ar 
reģionu vajadzībām un iespējām, ir ļoti vērtīgs faktors, kurš palielina tās efektivitāti, un ka 
tādēļ tā jāsaglabā un vēl vairāk jāpastiprina;

6. ir pārliecināts, ka ekonomiskās krīzes radītajām problēmām būtu jādod Komisijai ierosme 
nekavējoties iesniegt priekšlikumu struktūrfondu pārskatīšanai, kurš atbilstu stratēģijā 
„Eiropa 2020” nospraustajiem mērķiem, kurā cita starpā pienācīgi tiktu ņemtas vērā 
dalībvalstu un reģionu vajadzības un iespējas, kā arī nostāja, kas pausta rezolūcijā par 
finanšu, ekonomisko un sociālo krīzi — ieteikumi attiecībā uz veicamajiem pasākumiem 
un iniciatīvām (termiņa vidusposma pārskats), un kurā tiktu izpētīti labākie risinājumi 
sociālo inovāciju politikas līdzfinansēšanai;

7. uzskata, ka kohēzijas politikā būtu vairāk jāizmanto tās ekonomiskais komponents, lai tā 
labāk papildinātu citus Eiropas politikas virzienus nolūkā nostiprināt ekonomikas 
izaugsmi, radot jaunas darbavietas un palielinot nodarbinātību;

8. uzskata — lai veiksmīgi īstenotu stratēģiju „Eiropa 2020”, ES sociālās un teritoriālās 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0376.
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kohēzijas instrumentiem jābūt cieši savstarpēji saistītiem jaunā kopīgā satvarā, kas paredz 
stipru sinerģiju starp ES politikas virzieniem un visiem struktūrfondiem; uzsver — lai 
nodrošinātu konkrētiem mērķiem paredzēta atbalsta sniegšanu, kopējā satvarā katram 
instrumentam nepieciešami atbilstīgi un īpaši noteikumi un mērķi; uzsver, ka Eiropas 
Sociālais fonds (ESF) ir galvenais instruments, kas īpaši paredzēts darba tirgum un 
sociālajai integrācijai, un ka stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanai ir jāstiprina 
sociālā integrācija kā tāda; uzskata pašreizējo kārtību, kas pieļauj Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) un ESF finansējuma pārklāšanos, par augstākā mērā piemērotu, 
lai vienkāršotu līdzekļu sadali, it īpaši vietējiem integrētajiem projektiem, un lai 
pastiprinātu sinerģiju;

9. uzskata, ka, ņemot vērā negatīvo ietekmi, ko rada ekonomiskā un sociālā krīze, kura ir arī 
padziļinājusi būtiskās reģionālās atšķirības, līdzekļu izmantošanas procedūrām jābūt 
tādām, lai varētu ātri reaģēt uz reģionālajām vai sociālajām problēmām un trūkumiem, 
tostarp izmantojot uz konkrētu mērķi vairāk orientētus intervences pasākumus;

10. uzskata — lai ESF tiktu izmantots lietderīgi, tam jākoncentrējas uz investīcijām prasmju, 
pastāvīgas apmācības, tostarp ņemot vērā ar ilgtspējīgu attīstību saistītās jaunās 
pamatprasmes, un profesionālās pārkvalifikācijas attīstībā, darba tirgus pareizas darbības 
nodrošināšanā, darbavietu izveidē un sociālo apstākļu uzlabošanā, pētniecībā un 
inovācijās, lai atvieglotu pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, nolūkā Eiropā veicināt 
nodarbinātības iespējas, ražīgumu, izaugsmi, adekvātu atalgojumu, dzīves kvalitāti un 
nodarbinātību, kā arī pasākumos, kuru mērķis ir apkarot nabadzību un panākt sociālo 
integrāciju;

11. uzsver, ka ESF kā pastāvīgas apmācības, kvalifikācijas iegūšanas un profesionālās 
pārkvalifikācijas atbalsta instruments ir jāuzskata par būtisku līdzekli, kas faktiski netiek 
pilnībā izmantots, visaptverošas un efektīvas izaugsmes un uz zināšanām balstītas 
konkurētspējas veicināšanai Eiropā;

12. uzsver, ka ESF ne tikai vispārīgi sniedz ieguldījumu visu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
īstenošanā, bet arī ir galvenais ES finansēšanas instruments projektiem, ar kuru palīdzību 
tiek īstenoti divi īpaši šīs stratēģijas mērķi, proti, nodarbinātības līmeņa palielināšana līdz 
75 % vecumgrupā no 20 līdz 64 gadiem un palīdzība vairāk nekā 20 miljoniem cilvēku 
izkļūt no nabadzības;

13. lai uzlabotu integrētu pasākumu īstenošanu, aicina Komisiju pastiprināt ESF lomu 
struktūrfondu nākotnes struktūras kontekstā; uzskata, ka ESF jāiekļauj tādā regulā un 
stratēģiskā pamatsatvarā, kas paredzētu vispārējus noteikumus par kohēzijas līdzekļiem, 
vienlaikus tam saglabājot savus noteikumus un darbības un finansēšanas kārtību; norāda, 
ka saskaņā ar iepriekšējo pieredzi ESF un ERAF kombinēta izmantošana, pastāvot 
iespējai izmantot līdz 10 % no ESF finansējuma, ir nodrošinājuši labus un ilgtspējīgus 
rezultātus un ka jāturpina piemērot šo elastīgo kārtību; lai veicinātu nodarbinātības 
iespējas, mudina Komisiju vajadzības gadījumā censties nākotnē palielināt finansējumu 
struktūrfondiem, it īpaši ESF darbības programmām, paredzot skaidrus un vienkāršus 
noteikumus, kas ļautu labāk koordinēt līdzekļu izlietošanu;

14. uzskata, ka viens no veiksmīgas līdzekļu apgūšanas un precīzas dažādu projektu 
īstenošanas priekšnoteikumiem ir cilvēkresursu pilnveidošana un informācijas izplatīšanas 
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uzlabošana;

15. uzskata, ka ir svarīgi sekmēt darba ņēmēju prasmju pielāgošanu darba tirgus vajadzībām 
un mūžizglītības programmas pielāgot uz nākotni orientētu darbavietu izveides 
veicināšanai sabiedrībā, kura balstās uz zināšanām un kurai raksturīga strauja attīstība;

16. vērš uzmanību uz ERAF lomu ESF efektīvā izmantošanā, ņemot vērā to, ka ERAF 
uzdevums ir radīt apstākļus, piemēram, piemērotu infrastruktūru un adekvātu pieejamību, 
bez kurām nodarbinātības veicināšanai paredzētās investīcijas nebūtu efektīvas;

17. atzīst, ka ekonomiskā krīze nav vienādi ietekmējusi ES teritoriju un iedzīvotājus; uzskata, 
ka jaunā līdzekļu izmantošanas stratēģija būs efektīvāka, ja tā aptvers arī reģionālo un 
vietējo pārvaldības līmeni, kas spēj piemērot stratēģiskos mērķus atkarībā no vietējiem 
apstākļiem, tostarp izmantojot strukturētu dialogu ar visām ieinteresētajām personām, 
dzimumu līdztiesības veicināšanas organizācijām, sociālajiem partneriem, nevalstiskām 
organizācijām, kā arī finanšu un banku institūcijām; uzsver nepieciešamību politikas 
mērķu formulēšanā atstāt pietiekamu rīcības brīvību, lai ņemtu vērā reģionālā un vietējā 
līmeņa prasības;

18. uzskata, ka efektīvākai līdzekļu izmantošanai ļoti būtiska ir aktīva sociālo partneru 
līdzdalība nepārtraukta sociālā un teritoriālā dialoga veidā;

19. uzsver, ka ekonomiskā krīze ir vēl vairāk pastiprinājusi steidzamo nepieciešamību veikt 
pasākumus ESF aptvertajās nozarēs, it īpaši veicinot nodarbinātību, profesionālo 
pārkvalifikāciju, sociālo integrāciju un nabadzības mazināšanu;

20. prasa Komisijai iesniegt priekšlikumu struktūrfondu reformai, lai vienkāršotu to 
izmantošanas procedūras un noteikumus un līdz ar to nodrošinātu, ka no tiem labumu gūst 
arī mazie uzņēmumi, it īpaši ņemot vērā būtisko ES piešķirtā finansējuma neizlietoto daļu, 
lai uzlabotu uzraudzības un novērtēšanas sistēmu, kā arī lai palielinātu līdzekļu 
piešķiršanas pārredzamību un ES kohēzijas politikas atpazīstamību; uzskata, ka šajā 
sakarībā reformas īstenošanā uzmanība jākoncentrē uz lietotājdraudzīgumu, nodrošinot arī 
to, ka galalietotāji ātrāk saņem apstiprināto finansējumu un nesaskaras ar naudas plūsmas 
problēmām, kas rodas tāpēc, ka dalībvalstis aizturējušas finansējumu;

21. prasa ieviest stimulus sekmīgu rezultātu sasniegšanai un uzskata par nepieciešamu 
līdzekļus paredzēt skaidri formulētiem un izmērāmiem uzdevumiem atbilstīgi 
nospraustajam mērķim, tādējādi ļaujot precīzāk novērtēt sasniegtos rezultātus;

22. prasa izstrādāt vienas pieturvietas sistēmu praktisku norādījumu, informācijas un padomu 
sniegšanai ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu, ka sabiedrības rīcībā ir jaunākā 
informācija; mudina šo vienkāršošanas pasākumu darīt zināmu sabiedrībai, lai pieprasītā 
informācija samazinātos līdz nepieciešamajam minimumam.
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