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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 sociālā un teritoriālā kohēzija ir vieni no pamatprincipiem visu Savienības 
politikas virzienu un darbību noteikšanā, kā to paredz Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 7. pants, un ka politikas virzienu un darbību īstenošanā ir jāintegrē minētā līguma 
9. panta noteikumi;

2. apstiprina, ka kohēzijas politikas mērķiem jābūt ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei 
saskaņā ar teritoriāli un sociāli vienotu sadalījumu, darbavietu izveidei un Eiropas sociālā 
modeļa īstenošanai, kas ir kohēzijas un konkurētspējas faktors Eiropas ekonomikā;

3. uzskata kohēzijas politiku par vienu no pīlāriem, uz ko balstās Savienības ekonomikas 
politika un ilgtermiņa investīciju stratēģija;

4. ir pārliecināts, ka ekonomiskās krīzes radītajām problēmām būtu jādod Komisijai ierosme 
ātri iesniegt priekšlikumu tālejošai struktūrfondu reformai, kura atbilstu stratēģijā 
„Eiropa 2020” nospraustajiem mērķiem un kurā it īpaši būtu ņemta vērā nostāja, ko tas 
paudis rezolūcijā, kura izriet no ziņojuma A7-0267/2010;

5. uzskata — lai veiksmīgi īstenotu stratēģiju „Eiropa 2020”, Savienības sociālās un 
teritoriālās kohēzijas politikas virzieniem jābūt cieši savstarpēji saistītiem jaunā satvarā, 
kas paredz Eiropas politikas virzienu un visu struktūrfondu stipru sinerģiju; uzsver, ka 
Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir instruments, kas paredzēts tikai un īpaši darba tirgum un 
sociālajai integrācijai, un ka tas kā tāds ir jāstiprina;

6. uzskata — lai ESF būtu lietderīgs, tam jākoncentrējas uz investīcijām kompetenču, 
pastāvīgas apmācības un profesionālās pārkvalifikācijas darbību jomā, uz darba tirgus 
pareizu darbību un uz sociālajiem apstākļiem nolūkā Eiropā veicināt personu spēju tikt 
nodarbinātām jaunā darbā, ražīgumu, izaugsmi un nodarbinātību;

7. aicina Komisiju uzsvērt ESF ieguldījumu struktūrfondu nākotnes struktūrā; uzskata par 
lietderīgu iekļaut ESF regulā un stratēģiskā pamatsatvarā, kas paredzētu vispārējus 
noteikumus par fondiem, kuri kalpo kohēzijas mērķiem, vienlaikus tam saglabājot savus 
noteikumus, darbību un finansējumu;

8. atzīst, ka ekonomikas krīze nevienlīdzīgā mērā ietekmējusi dažādas Eiropas teritorijas un 
pilsoņus; uzskata, ka jaunā fondu izmantošanas stratēģija būs efektīvāka, ja tā aptvers arī 
vietējo un reģionālo pārvaldības līmeni, kas spēj noteikt stratēģiskos mērķus atkarībā no 
teritorijas īpatnībām, it īpaši, izmantojot strukturētu dialogu ar iesaistītajām personām;

9. prasa Komisijai iesniegt priekšlikumu struktūrfondu reformai, kuras mērķis būtu 
izmantošanas procedūru un kārtības vienkāršošana un kontroles un sistēmas 
pārredzamības uzlabošana finansējuma piešķiršanā, lai Savienības kohēzijas politiku 
padarītu atpazīstamāku.


