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IEROSINĀJUMI
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un
monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
1. atzinīgi vērtē to, ka dažas dalībvalstis ir iesniegušas savus ziņojumus par panākto progresu
attiecībā uz ES 2020 mērķiem, kuros dažos gadījumos ir izklāstīti konkrēti projekti
saistībā ar šiem mērķiem; aicina visas dalībvalstis iekļaut šos ziņojumus kā daļu no sava
ieguldījuma 2014. gada Eiropas pusgadā;
2. atzīst, ka šā gada konkrētai valstij adresēti ieteikumi (CSR) ir īpaši svarīgi, jo dalībvalstis
nosaka savas ieguldījumu prioritātes kohēzijas politikai nākamajā daudzgadu finanšu
shēmā (DFS); šajā kontekstā aicina mērķtiecīgāk virzīt ES finansējumu izaugsmes un
nodarbinātības politikai, īpaši jaunatnes bezdarba apkarošanai;
3. atzinīgi vērtē to, ka vairākas dalībvalstis ir pieņēmušas plašas darba tirgus reformas, kuru
mērķis ir uzlabot darba tirgus izturētspēju, ieviešot vairāk iekšēju un ārēju elastību,
samazinot segmentāciju un sekmējot pāreju starp darbavietām;
4. atzīmē, ka visas dalībvalstis ir saņēmušas ieteikumus saistībā ar līdzdalību darba tirgū;
aicina dalībvalstis ar augstu bezdarba līmeni, apspriežoties ar sociālajiem partneriem,
pastiprināt aktīva darba tirgus pasākumus, piemēram, apmācības un nodarbinātības
dienestus, un ieviest turpmākas reformas, lai veicinātu piekļuvi darbavietām, novērstu
agru izstāšanos no darba tirgus, samazinātu darba izmaksas un apkarotu darba tirgus
segmentāciju;
5. atgādina, ka stāvoklis ar jauniešu bezdarbu ir jo īpaši satraucošs un ka ir vajadzīga
steidzama rīcība; pieprasa Eiropas Jaunatnes nodarbinātības paktu, ar kuru stājas spēkā jau
sen norunātie pasākumi un tiek paredzēti jauni resursi un pasākumi cīņai pret jaunatnes
bezdarbu;
6. atzinīgi vērtē Padomes pieņemto garantiju jauniešiem un EUR 6 miljardu piešķiršanu
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai kā nākamās DFS daļai; aicina dalībvalstis īstenot
garantijas jauniešiem shēmas;
7. mudina Komisiju turpināt jauniešu nodarbinātības darba grupu darbu, lai palīdzētu
dalībvalstīm ar visaugstākajiem jaunatnes bezdarba līmeņiem pārplānot ES strukturālo
finansējumu, lai to mērķtiecīgi novirzītu jaunatnei; atzinīgi vērtē Komisijas nodomu
pilnveidot Eiropas darbvietu mobilitātes portālu (EURES), pastiprinot un paplašinot tā
darbības un jo īpaši veicinot jaunatnes mobilitāti;
8. uzsver, ka īpaša rīcība ir vajadzīga, lai palielinātu sieviešu, gados vecāku darbinieku un
darbinieku ar invaliditāti līdzdalību darba tirgū, nodrošinot iedarbīgus stimulus, lai
atgrieztos un paliktu darbā; atgādina, ka ar agrīnas bērnības izglītību un bērnu aprūpi
saistīto dienestu kvalitātei, pieejamībai un piekļūstamībai ir izšķirīga nozīme;
9. uzsver, ka ilgtermiņa bezdarbnieki ir jāatbalsta ar aktivizēšanas stimuliem, piemēram,
programmām par labklājību darbā, un pienācīgām pabalstu sistēmām, no jauna piesaistot
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darba tirgum;
10. atgādina, ka lielais pakalpojumu sektora ekonomikas un darbavietu potenciāls joprojām
nav pietiekami izmantots; aicina pilnā mērā un pareizi īstenot ES Pakalpojumu direktīvu;
aicina dalībvalstis novērst šķēršļus mazumtirdzniecības nozarē un pārmērīgus
ierobežojumus profesionālajiem pakalpojumiem un reglamentētās profesijās;
11. atgādina par prasmju neatbilstību un „vājajām vietām” daudzos reģionos un nozarēs un
noteiktu izglītības un apmācības sistēmu neatbilstību tirgus prasībām; atzinīgi vērtē
arodizglītības un apmācības sistēmu reformas, ko uzsākušas vairākas dalībvalstis, lai
prasmes un kompetences, jo īpaši jauniešu, pielāgotu darba tirgus vajadzībām; atgādina,
ka gandrīz visām dalībvalstīm nepieciešama turpmāka rīcība un ieguldījumi izglītības un
apmācības jomā;
12. atzīmē, ka krīze ir atstājusi smagu un ilgstošu ietekmi uz bezdarba līmeni un sociālo
situāciju dalībvalstīs, kas ir izraisījis nepanesamu nabadzības un sociālās atstumtības
palielināšanos, tostarp bērnu nabadzību, bezpajumtniecību, nodarbinātu personu
nabadzību un mājsaimniecību pārmērīgas parādsaistības; aicina dalībvalstis šajā kontekstā
pastiprināt drošības tīklu darbību un nodrošināt efektivitāti labklājības sistēmām, kuras
risina ietekmēto personu problēmas;
13. atzinīgi vērtē to, ka šajā gadā daudzas dalībvalstis pielika lielākas pūles, lai iesaistītu
valsts parlamentu, sociālos partnerus un pilsonisko sabiedrību valsts reformu programmu
izstrādē; uzsver, ka visu ieinteresēto personu iesaistīšanās nepieciešamo reformu izstrādē
ir būtiski nozīmīga to izpildei un veiksmei.
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