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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Ieteikumi

1) atgādina, ka kohēzijas politikai ir jāveicina makroekonomikas nelīdzsvarotības 
samazināšana ES un ekonomiskā un sociālā konverģence, ievērojot stratēģijas „Eiropa 
2020” mērķus; 

2) uzskata — ņemot vērā kohēzijas politikas bilanci, jo īpaši sociālajā jomā, un krīzes 
ietekmi, nākamajā budžeta plānošanas periodā ir obligāti jāievēro pietiekams elastīgums 
(piemēram, attiecībā uz pārplānošanu), lai ES varētu īstenot pretciklisku politiku;

3) uzsver, ka jaunajai daudzgadu finanšu shēmai ir jānodrošina pietiekams finanšu līdzekļu 
apjoms, lai ES varētu sasniegt vērienīgos stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, un, lai 
īstenotu trīs no šiem pieciem mērķiem, ir vajadzīgi pastāvīgi ieguldījumi cilvēkkapitālā; 

4) uzsver, ka, ņemot vērā pašreizējo ekonomikas un sociālo krīzi, ar daudzgadu finanšu 
shēmu, protams, ir jāatbalsta un jāveicina ieguldījumi, kas sekmē ekonomiskās aktivitātes 
atjaunošanos, bet galvenokārt ir jāapliecina tās pievienotā vērtība tādu strukturālo 
problēmjautājumu, jo īpaši bezdarba un nabadzības, risināšanā, ar kuriem saskaras 
dalībvalstis;

5) uzsver, ka jaunajai shēmai un jaunajiem finanšu instrumentiem ir jāatjauno iedzīvotāju 
uzticība Eiropas projektam, ievērojot Līguma 9. pantu par „horizontālo sociālo klauzulu”, 
lai garantētu augstu nodarbinātības līmeni, atbilstīgu sociālo aizsardzību, cīņu pret sociālo 
izstumšanu, kā arī lai veicinātu augstu izglītības, mācību un veselības aizsardzības līmeni;

6) uzsver, ka vismaz 25 % no struktūrfondiem paredzētā finansējuma būtu jāpiešķir Eiropas 
Sociālajam fondam (ESF) sociālo ieguldījumu stimulēšanai;

7) ierosina — dalībvalstu neizmaksātās saistību apropriācijas pēc divu gadu termiņa beigām
būtu jāpārdala citām Kopienas programmām un/vai darbībām;

8) uzsver, ka ir svarīgi uzlabot par kohēzijas politikas ieviešanu atbildīgo iestāžu 
administratīvo veiktspēju, lai uzlabotu struktūrfondu pārvaldību un tādējādi ietekmētu arī 
publisko iestāžu pārvaldības veiktspēju; šajā sakarībā atbalsta Komisijas ierosinātos 
priekšlikumus;

9) atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu vismaz 20 % ESF līdzekļu piešķirt, lai „veicinātu 
sociālo iekļaušanu un apkarotu nabadzību”;

10) pauž pārliecību, ka sankcijas, kas saistītas ar struktūrfondu sistēmā ierosinātajiem 
makroekonomiskajiem nosacījumiem, ir pretrunā ES solidaritātes pamatprincipam; prasa 
nepiemērot makroekonomiskos nosacījumus;
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11) pauž pārliecību, ka Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmai ir būtiska nozīme, lai sekmētu sociālās politikas izstrādi un koordināciju 
Eiropas līmenī, atvieglotu mikrokredītu pieejamību un veicinātu darba ņēmēju pārrobežu 
mobilitāti; ņemot vērā ar darbavietu izveidi un cīņu pret bezdarbu un nabadzību saistītās 
problēmas, uzsver, ka programmai paredzētais finansējums ir jāpalielina par 5 % saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par ieguldījumu nākotnē — jaunu 
daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai;

12) prasa, lai daudzgadu finanšu plānošanā tiktu atzīts jauniešu smagais stāvoklis darba tirgū; 
tādēļ ierosina Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmā 
ieviest jaunatnes iniciatīvas sadaļu, paredzot tai atsevišķu finansējumu EUR 150 miljonu 
apmērā;

13) atgādina par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) būtisko lomu cīņā pret 
globalizācijas un industriālās pārstrukturēšanās nelabvēlīgo ietekmi; prasa arī pēc 
2014. gada turpināt EGF izmantošanu, padarot to par elastīgu instrumentu, kas ar 
vienādiem noteikumiem pieejams visu kategoriju darba ņēmējiem, kurus skārušas ar 
globalizāciju vai neparedzētu krīzi saistītu strukturālu pārmaiņu sekas;

14) uzsver, ka ar pārtikas atbalstu, kas paredzēts vistrūcīgākajām personām, ir jāturpina 
atbalstīt Eiropas nabadzīgo iedzīvotāju stāvoklis; atgādina Komisijai par tās saistībām šajā 
sakarībā laicīgi iesniegt tiesību akta priekšlikumu, lai garantētu programmas turpināšanu 
pēc 2014. gada, izmantojot jaunu juridisko pamatu, ar neatkarīgu finansējumu (papildus 
ESF 20 % sociālās integrācijas un cīņas pret nabadzību veicināšanai);

15) uzsver, ka svarīgi ir nodrošināt partnerības līgumus un ir jānodrošina, lai Eiropas 
Parlamenta deputāti tiktu pārstāvēti un efektīvi piedalītos uzraudzības komiteju darbā;

16) atgādina, ka ir svarīgi sociālos partnerus cieši iesaistīt finanšu programmu īstenošanā, lai 
nodrošinātu kohēzijas politikas budžeta optimālu izlietošanu;

17) atgādina, ka politiskie lēmumi būtu jābalsta uz objektīviem, visaptverošiem un 
uzticamiem datiem un analīzi; uzsver, ka ES aģentūru finansējumam ir jābūt pietiekamam, 
lai tās varētu īstenot savas pilnvaras un nodrošināt to iestāžu vajadzības, kurām tas ir 
pakļautas.

Labojums Nr. 1

Projekts Iestāžu nolīgumam starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par 
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību
13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Labojums

13. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās 
fonds ir paredzēts tam, lai sniegtu papildu 
atbalstu darba ņēmējiem, kurus negatīvi 
ietekmē nozīmīgo strukturālo izmaiņu 
pasaules tirdzniecības modeļos radītās 

13. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās 
fonds ir paredzēts tam, lai sniegtu papildu 
atbalstu darba ņēmējiem, kurus negatīvi 
ietekmē globalizācijas radīto nozīmīgo 
strukturālo izmaiņu pasaules tirdzniecības 
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sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna 
integrēties darba tirgū, kā arī, lai sniegtu 
papildu atbalstu zemniekiem, kurus 
negatīvi ietekmē globalizācijas radītās 
sekas.

modeļos radītās sekas vai ievērojamu 
neparedzētas krīzes izraisītu traucējumu 
sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna 
integrēties darba tirgū.

Or. en


