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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka ES kohēzijas politikai ir izšķiroša loma jaunas ilgtspējīgas ekonomikas 
darbaspēka potenciāla attīstīšanā, jo tā palīdz mazināt atšķirības starp reģioniem un 
veicināt ekonomiku, un tās mērķis ir sasniegt pilnīgu nodarbinātību; uzsver nozīmi, kāda 
reģionālā un vietējā līmenī ir ilgtspējīgas attīstības veicināšanai; uzsver, ka reģioniem 
vajadzētu izmantot Eiropas struktūrfondus un Kohēzijas fondu, lai īstenotu iniciatīvas 
jaunu ilgtspējīgu un pastāvīgu darbavietu radīšanā; uzsver, cik nozīmīgi ir tas, ka 
dalībvalstis izmanto Eiropas Sociālo fondu, lai investētu prasmju uzlabošanas, 
nodarbinātības, apmācības un pārkvalificēšanās pasākumos ar mērķi radīt vairāk labu 
darbavietu, īstenojot valsts, reģionāla un vietēja līmeņa projektus; uzskata, ka šajās 
iniciatīvās var noderēt arī vecāka gadagājuma cilvēku darba pieredze, ņemot vērā to, ka 
ES iedzīvotāju vidū pieaug vecāka gadagājuma cilvēku īpatsvars; iesaka reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm veidot piemērotus, pastāvīgus kontaktus ar uzņēmējiem, darba 
devēju organizācijām, arodbiedrībām un NVO tā, lai plānotu darba tirgus vajadzības 
vidējā termiņā un ilglaicīgi;

2. šai sakarībā uzsver integrētas pilsētu attīstības koncepcijas nozīmību un to, ka paraugs 
varētu būt pilsētu nelabvēlīgo rajonu pārveide; uzskata, ka tā priekšnoteikums ir skaidrs 
politikas pamats, kas ietver arī struktūrfondu atbalstu pilsētvides uzturēšanai;

3. uzsver, ka pašreizējās ekonomiskās krīzes apstākļos un sakarā ar klimata pārmaiņām ir 
ārkārtīgi svarīgi ir atbalstīt videi draudzīgas ekonomikas izaugsmi; norāda, ka vietējām un 
reģionālajām varas iestādēm ir izšķiroša loma pārejā uz stabilāku ilgtspēju, jo īpaši 
saistībā ar to spēju veicināt sadarbību starp izglītības, profesionālās apmācības un izpētes 
iestādēm un MVU; uzsver, ka šim nolūkam būtisks līdzeklis ir ES kohēzijas politika, kas 
var palīdzēt ne tikai cīnīties pret klimata pārmaiņām, īstenojot saprātīgu enerģētikas 
politiku, bet arī radīt iedzīvotājiem jaunas ekonomiskās un darba iespējas;

4. norāda, ka klimata pārmaiņu ietekme uz dažādiem Eiropas reģioniem ir atšķirīga un ka 
saskaņā ar Komisijas pētījumu1 Eiropas dienvidi un austrumi, kur dzīvo vairāk nekā viena 
trešdaļa eiropiešu, ir īpaši pakļauti klimata pārmaiņu negatīvajai ietekmei, tām visvairāk 
ietekmējot tieši visneaizsargātākās sabiedrības grupas, un ka tādēļ var palielināties 
reģionālās un sociālās atšķirības;

5. atzīst būtisko lomu, kāda ir vietējām un reģionālajām varas iestādēm izglītībā, kas ir 
pamats turpmāko zināšanu un nākotnē nepieciešamo prasmju apguvei, tostarp sniedzot 
mūžizglītības un pārkvalificēšanās iespējas; norāda, ka daudzās valstīs jauniešu, tostarp 
skolu pametušo nekvalificēto jauniešu, izglītības un turpmākās apmācības vispārējie 
nosacījumi ir reģionālo un vietējo varas iestāžu ziņā; tādēļ mudina reģionus izmantot 

                                               
1 Komisijas dienestu darba dokuments „Reģioni 2020. gadā — ES reģionu nākotnes problēmu novērtējums”, 
2008. gada novembrī, pieejams tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf.
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struktūrfondus izglītības infrastruktūras izveidei, jo īpaši nelabvēlīgos pilsētu rajonos un 
reģionos, kā arī lai ar šo atbalstu nodrošinātu, ka skolu izglītība ir vispārēja un iekļaujoša;
norāda uz būtiskajām iespējām (izglītības un apmācības jomā), ko rada sadarbība starp 
vietējām un reģionālajām varas iestādēm un uzņēmumiem un asociācijām, īstenojot mērķi 
radīt ilgtspējīgas darbavietas vietējā transporta, pilsētu mobilitātes, izglītības, kā arī 
pētniecības un izstrādes jomā un pievēršot īpašu uzmanību vienlīdzīgu iespēju 
nodrošināšanai;

6. uzsver Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) nozīmi reģionālo centru veidošanā, 
lokāli apvienojot pētījumus, inovācijas un infrastruktūru un ieviešot jaunās tehnoloģijas 
tādās jomās kā atjaunojamie energoresursi un energoefektivitāte; turklāt uzsver, ka
reģionālajām un vietējām varas iestādēm, jo īpaši pilsētu teritorijās, ir vislabākā situācija 
un spējas radīt nepieciešamos apstākļus novatoriskas uzņēmējdarbības centru izaugsmei; 
norāda, ka šādi reģionālie centri var būt būtisks pamudinājums vietējās ekonomikas 
attīstībai un var reģionos radīt jaunas darbavietas;

7. apzinās, ka ES, valsts un reģionālās finansējuma shēmas joprojām ir ļoti nesaskaņotas, un 
tādēļ, lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, uzsver nepieciešamību uzlabot 
daudzpakāpju koordināciju starp programmām un atbalstīt lielāku sinerģiju starp dažādām 
kopējām politikām, izmantojot struktūrfondus, lauksaimniecības un lauku attīstības 
fondus, pētījumu pamatprogrammu un Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu;

8. uzsver mūžizglītības idejas pievienoto vērtību un aicina dalībvalstis rūpīgi izzināt vietējās 
iespējas, lai, saskaņojot pieejamos resursus ar faktiskajām vajadzībām, varētu organizēt uz 
pieprasījumu balstītu apmācību un lai, nodrošinot augstus mācību standartus, atjaunotu 
vidējās profesionālās izglītības prestižu, jo īpaši reģionos, kur vietējais potenciāls un 
tradicionālās nodarbinātības jomas nosaka vajadzību pēc pilnīgi apgūtām īpašām prasmēm 
un zināšanām; aicina Komisiju sniegt dalībvalstīm pietiekamu tehnisko atbalstu vietējo 
vajadzību izzināšanā un norāda, ka vidējās profesionālās izglītības iestādes ar augstiem 
mācību standartiem var veicināt bezdarba mazināšanu skolu beidzēju vidū un ilgtspējīgas 
nodarbinātības sasniegšanu;

9. norāda, ka MVU ir izšķiroša loma inovāciju veicināšanā Eiropā; mudina privāto un valsts 
sektoru izmantot Eiropas Sociālo fondu kā līdzekli uzņēmējdarbības attieksmes un 
prasmju veicināšanai jauniešu vidū, kā arī profesionālās orientācijas nodrošināšanai 
bezdarbniekiem;

10. uzsver nozīmi, kāda ir darba ņēmēju ģeogrāfiskajai mobilitātei atbilstīgi Līgumiem; atzīst, 
ka mobilitātes uzlabošana ar labas vietējās satiksmes palīdzību palielina piekļuvi darba 
iespējām un ka tādā veidā panāktais multiplikatora efekts ir sevišķi nozīmīgs pierobežas 
reģioniem ar augstu bezdarba līmeni; tādēļ mudina reģionus, kā arī pierobežu teritoriju 
vietējās un reģionālās pārvaldes, varas iestādes un NVO izmantot struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda līdzekļus infrastruktūras veidošanai saskaņā ar valstu un reģionu 
sadarbības programmām, vienlaikus izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzekļus labāku 
izglītības un nodarbinātības iespēju radīšanai jauniešiem lauku apvidos;

11. uzsver, ka ir svarīgi īstenot pasākumus izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai lauku 
reģionos, lai apturētu iedzīvotāju aizplūšanu no laukiem;
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12. aicina dalībvalstu atbildīgās iestādes un Komisiju stingrāk ievērot līdzfinansēto pasākumu 
ilgtspēju, kā paredzēts Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko 
paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo 
fondu un Kohēzijas fondu1; mudina atbildīgās iestādes nodrošināt, ka struktūrfondu 
līdzekļi paliek piesaistīti ilglaicīgi un ka finansējums tiek piešķirts tikai pēc tam, kad ir 
pārbaudīts darbības ilgums, kā noteikts minētās regulas 57. pantā; aicina atbildīgās 
iestādes, izveidojot adekvātus sankciju mehānismus, novērst subsīdiju bezjēdzīgu 
piesaistīšanu;

13. atkārtoti pauž savu atbalstu izmēģinājuma projektam „ERASMUS vietējiem un 
reģionāliem vēlētiem pārstāvjiem”, kas var palīdzēt vietējām un reģionālajām varas 
iestādēm labākās prakses modeļu apmaiņā un var panākt arī multiplikatora efektu darba 
tirgus politikas jomā; uzsver nepieciešamību konkretizēt projekta īstenošanas aspektus un 
cieši sadarboties ar Reģionu komiteju un organizācijām, kuras pārstāv reģionu apvienības; 
aicina Komisiju paātrināt šā izmēģinājuma projekta īstenošanas gaitu; šim nolūkam 
mudina Komisiju pamatot nodomu par „vietējās akadēmijas” izveidi;

14. iesaka — lai radītu jaunas darbavietas ilgtspējīgas ekonomikas apstākļos, reģionālajām 
varas iestādēm būtu jāpieņem attīstības stratēģijas saskaņā ar stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķiem.

                                               
1 OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.
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