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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka nodarbinātības un sociālās politikas virzieniem ir būtiska nozīme ilgtspējīgas 
un sociāli līdzsvarotas teritoriālās attīstības jomā un tie sniedz lielu ieguldījumu reģionālo 
atšķirību mazināšanā un labklājības līmeņa uzlabošanā, nodrošinot vienādas iespējas 
visiem iedzīvotājiem;

2. uzskata, ka teritoriāla pieeja ir efektīvs mehānisms ekonomikas, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas un attīstības veicināšanas, ilgtspējīgas un pienācīgas nodarbinātības, izglītības, 
nabadzības mazināšanas politikas īstenošanai, kas ir stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatmērķi;

3. uzsver, ka nabadzības novēršana ietver atstumtības novēršanu un ka lauku reģionos ar 
zemu iedzīvotāju blīvumu vai novecojošiem iedzīvotājiem ir jārisina problēma, kas 
saistīta ar nepietiekamu veselības aprūpes nodrošināšanu, ko zināmā mērā varētu novērst, 
uzlabojot piekļuvi platjoslas tehnoloģijām un popularizējot telemedicīnu;

4. uzskata, ka teritoriālajai pieejai jābūt efektīvam mehānismam, lai atbalstītu MVU, radot 
jaunas ilgtspējīgas darba vietas un ierosinot vai izstrādājot profesionālās apmācības 
programmas; uzskata, ka uzņēmējdarbība, kas vērsta uz izaugsmi un nodarbinātību, un 
potenciāla izmantošanu, var sekmīgi noritēt, pārsniedzot administratīvi teritoriālās 
robežas, un aicina dalībvalstis pilnveidot pašreizējos nosacījumus attiecībā uz jaunajiem 
uzņēmējiem, lai labāk izmantotu viņu augsto potenciālu radīt jaunas ilgtspējīgas darba 
vietas; 

5. uzskata, ka integrēta teritoriālā pieeja ESF un citiem ES fondiem ir svarīga, lai 
daudzlīmeņu pārvaldības ietvaros īstenotu subsidiaritātes principu; uzsver, cik svarīgi ir 
nodrošināt atbilstīgu spēju palielināšanu, sociālo un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību 
vietējā, reģionu un reģionu mikroapgabalu līmenī gan pilsētās, gan laukos, cita starpā 
izmantojot apmācību saistībā ar plānošanas, līdzekļu piešķiršanas procedūrām un 
darījumu izpildi attiecībā uz kohēzijas politiku, kā arī uzlabot piekļuvi informācijai par 
labāku Eiropas Savienības reģionālajai attīstībai paredzēto resursu izmantošanu;

6. uzsver, cik svarīgi ir radīt noturīgu sinerģiju kohēzijas politikas un citu Eiropas politikas 
virzienu starpā, lai nodrošinātu kohēzijas politikas efektivitāti, risinot pašreizējās 
nodarbinātības un sociālās problēmas;

7. uzsver, ka kohēzijas politikas veidošanā un īstenošanā ir svarīgi nodrošināt atbilstošu 
līdzsvaru starp vajadzīgajām fondu izmantošanas pārbaudēm un to efektivitāti;

8. uzsver, ka teritoriālā sadarbība un makroreģionālās stratēģijas varētu būt noderīgi 
instrumenti tādu reģionālo atšķirību noteikšanā un novēršanā kā, piemēram, piekļuve 
izglītībai un nodarbinātībai un Eiropas reģionu konverģences veicināšanā;

9. norāda, ka starp reģioniem un reģionos pastāv ievērojamas nodarbinātības līmeņa un 
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sociālās atšķirības, kuras ne vienmēr var atspoguļot, izmantojot pašreizējos radītājus; 
uzskata, ka tajos reģionos, kur nabadzība lielākoties valda reģionu mikroapgabalu līmenī, 
tā ir attiecīgi jāsamazina; uzskata, ka programmas ir jāpielāgo reģionālām un 
apakšreģionālām vajadzībām un tajās uzmanība jāvelta prioritātēm atbilstoši to konkrētām 
vajadzībām; uzskata, ka ESF un pārējie ES fondi ir jāuzskata par galveno instrumentu, lai 
vietējā līmenī pievērstos vajadzībām nodarbinātības (it īpaši — jauniešu nodarbinātības), 
piekļuves veselības aprūpes pakalpojumiem, sociālās integrācijas jomā un nabadzības 
novēršanā; 

10. uzskata, ka, lai atbilstīgi novērstu sociālās un ekonomiskās atšķirības, ir svarīgi plānošanā 
ņemt vērā papildināmību starp pasākumiem, kurus var uzskatīt par „stingriem” (ERAF, 
piemēram, infrastruktūra) un „elastīgiem” (galvenokārt ESF, piemēram, apmācība); 
uzskata, ka, veicot atbilstīgus pasākumus attiecībā uz tematiskās koncentrācijas prasībām, 
ir jāņem vērā šādas vajadzības un jānodrošina pienācīgu papildu resursu izmantošana īpaši 
tajās jomās, kas saistītas ar izglītības un veselības aprūpes infrastruktūru;

11. aicina Komisiju precizēt procedūras, kas saistītas ar kohēzijas politikas resursu 
piešķiršanu jauniešu bezdarba un nabadzības novēršanai;

12. uzsver, ka efektīvai reaģēšanai uz daudzām problēmām saistībā ar sociālo atstumtību un 
nabadzību ir vajadzīga pielāgota un diferencēta pieeja, kurā jāņem vērā īpašās vajadzības 
attiecīgajā teritorijā (piemēram, lielpilsētu teritorijās vai lauku apgabalos);

13. uzskata, ka ir svarīgi, lai kohēzijas politika tiktu piemērota visā ES teritorijā, un tāpēc 
atbalsta Komisijas priekšlikumu par pārejas reģionu izveidi, kas palīdzētu nodrošināt 
samērīgu un mērķtiecīgu risinājumu situācijai gan tajos reģionos, kuros vērojams IKP 
pieaugums, gan arī tajos, kur IKP samazinās;

14. uzskata, ka darba ņēmēju brīvprātīgā mobilitāte un augstskolu absolventi Eiropas 
Savienībā varētu būt viens no risinājumiem problēmai, kas saistīta ar darbaspēka trūkumu 
reģionālajā un vietējā darba tirgū, un mudina dalībvalstis un reģionus efektīvāk izmantot 
šo risinājumu, lai veicinātu teritoriālo attīstību un kohēziju;

15. uzskata, ka, lai nodrošinātu efektīvu teritoriālo pieeju, ir būtiski saskaņot ESF atbalstītos 
pasākumus dažādos politikas līmeņos; it īpaši uzskata, ka izglītības pakalpojumi un 
iespējas ir jāpielāgo vietējā darba tirgus vajadzībām;

16. uzskata, ka ir svarīgi, lai partnerību līgumi un darbības programmas nodrošinātu 
visaptverošu analīzi par sociālajā un nodarbinātības jomā pastāvošajām atšķirībām un 
attīstības vajadzībām attiecīgajos reģionos un nodrošinātu arī integrētās stratēģijas, 
iesaistot attiecīgos fondus, lai risinātu konkrētas reģionāla un vietēja rakstura vajadzības 
tajās ģeogrāfiskajās teritorijās, kuras visvairāk ir skāris bezdarbs, nabadzība un neefektīva 
veselības aprūpe, vai mērķgrupās, kuras visvairāk apdraud diskriminācijas un sociālās 
atstumtības risks; šajā saistībā norāda, ka īpaša uzmanība būtu jāvelta nelabvēlīgos 
apstākļos esošām kopienām;

17. uzskata, ka ir ļoti svarīgi veicināt paraugprakses apmaiņu dalībvalstu starpā attiecībā uz 
nozīmīgu un efektīvu ilgtermiņa teritoriālās attīstības plānošanu un sekmēt pienācīgu un 
ilgtspējīgu nodarbinātību, lai novērstu un izskaustu nabadzību un bezdarbu;
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18. uzskata, ka darbības programmas un projekti jāizstrādā un jāīsteno atbilstīgā līmenī un 
uzmanība jāvelta pilsētu, funkcionālo ģeogrāfisko teritoriju un tādu teritoriju nozīmei, 
kurās ir īpašas ģeogrāfiskas vai demogrāfiskas problēmas;

19. atgādina, ka jācenšas nodrošināt visnelabvēlīgākajos apstākļos esošo iedzīvotāju 
nodarbinātība un integrēšana darba tirgū;

20. uzskata, ka institucionālās spējas dažādos intervences līmeņos ir būtisks elements, kas 
nodrošina sekmīgu teritoriālās pieejas piemērošanu;

21. aicina, lai dalībvalstis, piemērojot partnerības principu1, nodrošinātu atvērtu dialogu, 
konsultējoties ar tādām šajā dialogā iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm kā, piemēram, 
pašvaldības iestādēm, sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām attiecībā uz 
partnerības līgumu un daudzu darbības programmu sagatavošanu, it īpaši tādās jomās kā 
vide, sociālā integrācija, dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas; uzskata, ka, lai 
efektīvi izmantotu teritoriālo pieeju attiecībā uz pasākumiem, kas ir finansēti ar ESF 
līdzekļiem, ir svarīgi radīt visu minēto ieinteresēto pušu savstarpēju uzticēšanos un 
sadarbību;

22. atgādina, cik svarīgi ir sekmēt tādu novatorisku projektu koordinēšanas platformu 
īstenošanu, kas guvuši teicamus rezultātus cīņā ar sociālo atstumtību un veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamības uzlabošanā;

23. aicina Komisiju sagatavot plānu, lai veicinātu efektīvu ESF izmantošanu tajās dalībvalstīs, 
kas saskaras ar vislielākajām finanšu grūtībām;

24. aicina dalībvalstis un Komisiju izstrādāt atbilstīgus ieteikumus uz rezultātiem un 
dokumentāriem pierādījumiem pamatotas politiskās pieejas nostiprināšanai, lai veicinātu 
efektīvāku kohēzijas politikas īstenošanu.

                                               
1 Komisijas dienestu darba dokuments par partnerības principu, īstenojot vienotās stratēģiskās sistēmas fondus 
— faktori ES Rīcības kodeksam attiecībā uz partnerību (SWD(2012)0106).
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