
AD\941392LV.doc PE510.825v03-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

213/2042(INI)

21.6.2013

ATZINUMS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Reģionālās attīstības komitejai

par reģionālo un vietējo pašvaldības iestāžu budžeta ierobežojumu ietekmi uz 
ES struktūrfondu izdevumiem dalībvalstīs
(2013/2042(INI))

Atzinumu sagatavoja: Jan Kozłowski



PE510.825v03-00 2/5 AD\941392LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\941392LV.doc 3/5 PE510.825v03-00

LV

IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka laikā, kad krīzes dēļ aizvien pieaug pieprasījums pēc kvalitatīviem sociālajiem 
pakalpojumiem, finansiālu ierobežojumu izraisīts spiediens uz reģionālām un vietējām 
pašvaldību iestādēm negatīvi ietekmē sociālo kohēziju, izglītību un ilgtspējīgu 
nodarbinātību; uzsver, ka reģionālās un vietējās pašvaldību iestādes saskaras ar šķēršļiem 
tādu problēmu kā nabadzība un sociālā atstumtība risināšanā un līdz ar to stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā;

2. uzsver Eiropas Sociālā fonda (ESF) īpašo lomu sociālu ieguldījumu atbalstīšanā un 
stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanā, it īpaši veicinot augstu ilgtspējīgas nodarbinātības un 
darba ražīguma līmeni un vienlaikus efektīvi cīnoties pret nabadzību un sociālo atstumtību 
un veicinot sociālo kohēziju;

3. atzinīgi vērtē ar ESF izmantošanu saistīto procedūru vienkāršošanu un fonda lielāku 
pieejamību, it īpaši mazākiem projektiem vietējā līmenī, kas ļauj labāk un ātrāk reaģēt uz 
pašreizējās grūtās ekonomiskās un sociālās situācijas radītajiem izaicinājumiem un ļauj 
saņēmējorganizācijām plašāk iesaistīties ieguldījumu izmantošanā; šajā sakarībā uzsver, 
cik svarīgs ir sabiedrības virzītai vietējai attīstībai paredzētais jaunais instruments, kas 
ļautu vietēja līmeņa rīcības grupām izstrādāt un īstenot vietējas nodarbinātības stratēģijas; 
aicina dalībvalstis pašreizējā plānošanas procesā nodrošināt šādas iespējas, lai izmantotu 
vietēju rīcības grupu lielo potenciālu inovāciju jomā;

4. uzskata, ka kohēzijas izdevumiem vajadzētu nodrošināt pietiekamu elastību, lai 
dalībvalstis varētu risināt savai politikai raksturīgās vājās vietas nolūkā sasniegt stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus;

5. uzsver, ka ir svarīgi pielāgoties pašreizējiem budžeta ierobežojumiem visā Eiropā, 
vienlaikus turpinot ieguldīt nākotnē; atgādina dalībvalstīm, ka izaicinājums ir nevis tērēt 
vairāk, bet tērēt efektīvāk;

6. norāda, ka 2012. gada beigās maksājumu pieprasījumu segšanai no ESF pietrūka 
EUR 4,2 miljardi, un tie tiek apmaksāti, izmantojot 2013. gada finansējumu; uzsver 
negatīvo ietekmi, kādu šāda izdevumu pārcelšana atstāj uz vietējo un reģionālo 
pašvaldības iestāžu un līdzekļu saņēmēju likviditāti; turklāt uzsver, ka no kopējās summas 
EUR 11,2 miljardiem, kuru nodrošina ar budžeta grozījumu Nr. 2/2013, 
EUR 3,253 miljardi ir paredzēti ESF un ka šis budžeta grozījums būtu jāapmaksā pilnībā, 
iespējams, divos posmos; prasa no Padomes politisku apņemšanos līdz šā gada beigām 
veikt maksājumus par visām 2013. gadā izpildāmajām juridiskajām saistībām;

7. prasa samazināt kopējo nesamaksāto saistību (RAL) apjomu, jo tas nopietni apdraud 
kohēzijas politikas efektīvu izmantošanu, mazinot turpmākus ieguldījumus izaugsmē un 
nodarbinātībā; aicina dalībvalstis atbalstīt reģionālās un vietējās pašvaldības iestādes, lai 
tās pēc iespējas labāk izmantotu pieejamos Kohēzijas fonda un struktūrfondu līdzekļus, 
pārdomāti plānojot projektus un pieteikumus un nodrošinot, ka tiek pienācīgi segta 
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līdzfinansējuma daļa;

8. uzsver, ka kohēzijas politika ir nozīmīgs faktors publisko un privāto ieguldījumu 
veicināšanā un var palīdzēt attīstīt labu pārvaldību un sabiedrības līdzdalību visos 
līmeņos, tādējādi vienlaikus sekmējot ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību, ilgtspējīgu 
attīstību un sociālo kohēziju Savienībā kopumā un reģionos, kas gūst tiešu labumu no šīs 
politikas, un līdz ar to nodrošinot Eiropas iedzīvotāju un Eiropas reģionu solidaritāti; 
aicina dalībvalstis nodrošināt, ka vietējiem dalībniekiem arī krīzes laikā tiek piešķirti 
vajadzīgie finanšu līdzekļi, lai tie varētu izmantot ES struktūrfondus;

9. stingri atbalsta prioritāšu maiņu izdevumu jomā, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis iegulda 
ilgtermiņa izaugsmē, tostarp mikrouzņēmumos un mazos un vidējos uzņēmumos, kuriem 
var būt nozīmīga loma dalībvalstu konkurētspējas attīstīšanā; 

10. uzsver, ka vietēja saimnieciska darbība ir nozīmīgs faktors kopienu atlabšanā, un tam ir 
liela nozīme pašreizējā krīzes situācijā; šajā sakarībā uzsver sociālās ekonomikas 
saimniecisko un sociālo ietekmi uz sociālās kohēzijas uzlabošanu vietējā līmenī; aicina 
dalībvalstis nodrošināt sociālās ekonomikas finansēšanas iespējas 2014.–2020. gadam 
paredzētajos struktūrfondos;

11. uzsver ietekmi, ko vietējas un reģionālas pašvaldības iestādes var īstenot ilgtspējīgas 
izaugsmes un darbvietu veidošanas veicināšanā, sociālās struktūras atjaunošanā un 
atjaunojamo enerģijas avotu, inteliģento tīklu un ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanā;

12. uzsver, ka ES ekonomikas pārvaldībai vajadzētu būt pietiekami elastīgai, lai būtu 
iespējami kohēzijas politikas atbalstīti izaugsmi un darbvietu veidošanu veicinoši 
ieguldījumi, ja tie neizraisa pārskatītajā Stabilitātes un izaugsmes paktā noteikto parādu un 
deficīta līmeņu pārsniegšanu dalībvalstīs;

13. uzsver, ka ir jāpastiprina reģionālo un vietējo pašvaldības iestāžu un, ja nepieciešams, 
sociālo partneru un citu attiecīgu partneru līdzdalība struktūrfondu līdzekļu plānošanā, 
izlietošanā, uzraudzībā un izvērtēšanā, kas nodrošinātu labāku saikni starp ES, valstu un 
reģionālajām stratēģijām; mudina vietējās un reģionālās pašvaldības iestādes, kad vien 
iespējams, pilnveidot pilsoniskās sabiedrības līdzdalību, lai nodrošinātu, ka projekti saņem 
to mērķu īstenošanai nepieciešamo atbalstu un finansējumu;

14. prasa nodrošināt lielāku pārredzamību līdzekļu izlietojumā un uzlabot komunikāciju, lai 
palielinātu vispārējo atbildīguma līmeni, kā arī līdzekļu izlietojuma pozitīvu novērtējumu 
un kontroli;

15. prasa vēl vairāk vienkāršot noteikumus un palielināt elastību un pārredzamību 
struktūrfondu līdzekļu izlietojuma plānošanā un pārvaldībā, kas ļautu labāk īstenot 
projektus un ātrāk un atbilstošāk reaģēt uz sociālajām problēmām un apdraudējumiem;

16. uzsver, ka reģionālās politikas panākumi nav tieši saistīti ar attiecīgās dalībvalsts 
makroekonomikas rādītājiem un reģionus nevajadzētu sodīt par to, ka valsts līmenī netiek 
ievērotas ekonomikas pārvaldības procedūras; uzskata, ka tādējādi papildu sankciju 
uzlikšana var saasināt problēmas šajās dalībvalstīs, kurās jau pastāv makroekonomiskas 
grūtības, un tāpēc makroekonomisko nosacījumu izvirzīšana nav pieņemama.
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