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IEROSINĀJUMI

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

1. norāda, ka bezdarba palielināšanās un ekonomiskās krīzes izraisītais valsts parāds ir 
pretrunā ilgtspējīgu publisko finanšu mērķim; norāda, ka dalībvalstīm ir jākonsolidē 
budžets un ka tas ir jādara sabalansēti pēc pieņemama grafika un uzsver, ka nepārdomāti 
samazinājumi valsts ieguldījumu, pētniecības un izglītības jomā negatīvi ietekmē 
izaugsmes perspektīvas; 

2. uzskata, ka ir rūpīgi jānovērtē krīzes ietekme uz sociālo un nodarbinātības jomu un 
Eiropas Savienības līmenī jāformulē atveseļošanas stratēģija, kas balstīta uz atbalstu 
nodarbinātībai, apmācībai un ieguldījumiem, rūpniecības atveseļošanai un 
konkurētspējīgas „zaļās” ekonomikas attīstībai; uzskata, ka šie mērķiem ir jābūt ES 
stratēģijas 2020. gadam centrā;

3. uzskata, ka ekonomikas atveseļošanas stratēģija nekādā gadījumā nedrīkst izraisīt jaunu 
strukturālu nestabilitāti un būtisku ienākumu nevienlīdzību; uzskata, ka dalībvalstu 
finanšu un nodokļu pasākumiem būtu jāaizsargā algas, pensijas un ģimeņu pirktspēja;

4. uzsver, ka ir svarīgi ekonomikas atveseļošanu saistīt ar mērķtiecīgu strukturālā bezdarba, 
īpaši jauniešu un sieviešu bezdarba novēršanas politiku ar mērķi vairot kvalitatīvu 
nodarbinātību, lai uzlabotu darba un ieguldījumu produktivitāti;

5. uzskata, ka publisko finanšu ilgtspējība lielā mērā ir atkarīga no spējas paaugstināt 
nodarbinātības līmeni un īstenot piemērotu imigrācijas politiku, kas ietver integrāciju 
darba tirgū un pilntiesīgu pilsonību un kas ļauj pārvarēt demogrāfiskās un budžeta, jo īpaši 
pensiju shēmu ilgtspējības problēmas;

6. uzskata, ka ES stratēģijai 2020. gadam ir jāiegūst tāda ekonomikas, nodarbinātības un 
sociālās politikas pakta forma, kas balstīts uz valstu un ES līmenī izmērāmām 
pamatnostādnēm, rādītājiem un atsauces kritērijiem, ko papildina veicināšanas mehānismi 
mērķu sasniedzējiem un korektīvi pasākumi to neievērotājiem, un kura pamatā ir 
elastdrošības principi un sociālā dialoga metode;

7. uzskata, ka ES līmenī koordinēta publisko finanšu politika, kas vērsta uz ilgtspējīgu 
izaugsmi, kvalitatīvu darba vietu radīšanu, iekļaujošas sociālās sistēmas saglabāšanu un 
resursu pārdales nodrošināšanu ir atbilde, kura ir nepieciešama finanšu, ekonomikas un 
sociālās krīzes novēršanai, kā arī demogrāfisko pārmaiņu un globalizācijas radīto 
problēmu atrisināšanai;

8. uzsver, cik liela nozīme ir tuvākajā laikā gaidāmai Zaļās grāmatas par pensiju reformu 
publikācijai un uzskata, ka ārkārtīgi svarīgi ir veidot drošu, ilgtspējīgu divējādu sociālās 
nodrošināšanas sistēmu, kura ietvertu publiskās shēmas un papildshēmas, un ka tās 
veidošana ir jāatbalsta gan līgumu, gan nodokļu līmenī;

9. uzskata, ka, pastāvot nepieciešamībai pēc ilgtspējīgām publiskajām finansēm un 
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pienācīgas sociālās labklājības un iekļaušanas sistēmām, ir nepieciešams uzlabot 
administrācijas un valsts izdevumu efektivitāti, kā arī taisnīgāk dalīt nodokļu slogu, 
pakāpeniski un noteikti samazinot nodokļu spiedienu uz nodarbinātību; tā mērķis ir 
samazināt nabadzību un nodrošināt sociālo kohēziju, kas ir izšķirošs Eiropas ekonomiskā 
un sociālā modeļa konkurētspējas un ilgtspējības faktors;


