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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē Komisijas 5. ziņojumu par ekonomikas, sociālo un teritoriālo kohēziju, kurā 
ir piedāvāti iespējamie nākotnes politikas risinājumi šajā jomā, īpaši šīs politikas sasaiste 
ar stratēģiju „Eiropa 2020”, paredzot kopēju stratēģisko shēmu, ar kuras palīdzību 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi tiku izteikti investīciju prioritātēs;

2. apstiprina vēlmi attīstīt jaunas makroreģionālas stratēģijas un aicina veikt pasākumus, lai 
identificētu un izskaustu reģionālās atšķirības, piemēram, tādās kā piekļuve darbam un 
izglītībai;

3. uzsver, ka Eiropas Sociālais fonds sniedz izšķirošas nozīmes atbalstu darba tirgus politikai 
un tam ir būtiska loma sociālās integrācijas stiprināšanā;

4. aicina palielināt Eiropas Sociālā fonda efektivitāti ar tādu pasākumu palīdzību, kas vairāk 
vērsti uz rezultātiem, un uzskata, ka šajā nolūkā ir nepieciešama ex ante definīcija 
skaidriem un izmērāmiem mērķiem un rādītājiem;

5. aicina Komisiju uzlabot Eiropas Sociālā fonda pasākumu atpazīstamību, kā arī uzlabot tā 
pieejamību un spēju vairāk atbalstīt integrāciju darba tirgū, īpaši izveidojot tādu 
mūžizglītību, kas uzlabo darba ņēmēju prasmju pielāgojamību darba tirgus prasībām;

6. uzskata, ka ir jāpanāk lielāka dažādu struktūrfondu saskaņotība un īpaši Eiropas Sociālā 
fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda sinerģija;

7. uzsver, ka īpaša vērība jāvelta inovāciju attīstībai un MVU projektu veidošanas spējai, jo 
šie uzņēmumi ir galvenie darba vietu radītāji;

8. aicina Komisiju un dalībvalstis vienkāršot procedūras un samazināt pārmērīgo 
administratīvo slogu, kā arī novērst citus šķēršļus, kas kavē Eiropas Savienības mērķu 
sasniegšanu izaugsmes un darba vietu radīšanas jomā.


