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IEROSINĀJUMI

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

1. pauž nožēlu par to, ka Komisija ir ignorējusi atkārtotos Parlamenta aicinājumus noteikt 
pilnu demokrātisko Eiropas pusgada tiesiskumu, sākot ar gada izaugsmes pētījuma (GIP) 
pārveidošanu par gada ilgtspējīgas izaugsmes pamatnostādnēm, kas būtu sagatavotas tādā 
formātā, kurš Parlamentam sniegtu iespēju ierosināt grozījumus un nodrošinātu, ka 
pārredzams starpiestāžu lēmumu pieņemšanas process noslēdzas ar tādu politikas norāžu 
pieņemšanu, par kurām ir panākta kopīga vienošanās; aicina Komisiju turpmākos GIP 
veidot vērienīgākus, iekļaujot tajos ieteikumus, kas orientēti uz izaugsmi, kā arī plašākas 
vadlīnijas valstu, reģionālajām un vietējām iestādēm; uzsver, ka valstu parlamentiem, 
reģionālajām un vietējām iestādēm ir ļoti ierobežota piekļuve Eiropas pusgada veidošanas 
procesam, lai gan minēto struktūru ieguldījums un līdzdalība ir nepieciešama, lai varētu 
uzlabot stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu;

2. ir ļoti nobažījies par to, ka Eiropas Savienībā pat vairākus gadus pēc sistēmiskās krīzes 
sākuma turpina pieaugt ilgtermiņa bezdarbs, kam līdztekus satraukumu raisošos apmēros 
pieaug jauniešu bezdarbs, palielinās nabadzības un sociālās atstumtības riski un nav cerību 
uz tūlītējiem uzlabojumiem;

3. mudina Komisiju, dalībvalstis un reģionus īstenot apņēmīgus pasākumus, ar kuriem 
prioritārā kārtā novērst bezdarba līmeņus Eiropas Savienībā;

4. uzsver, ka Komisijai būtu vairāk jāņem vērā konkrētas vietējās, reģionu un valstu 
tendences, kā arī iespējamās kļūdas Komisijas prognozē, kas ir GIP pamats;

5. atzīmē, ka kohēzijas politika kā galvenais ES ieguldījumu instruments, kurai ir liela 
nozīme stratēģijā „Eiropa 2020” un kuras tiešais mērķis ir vietējās, reģionālās un valsts 
ieguldījumu vajadzības, ne tikai palīdz mazināt atšķirības starp reģioniem, bet arī veicina 
dalībvalstu ekonomikas atlabšanu, efektīvi sekmē ilgtspējīgu izaugsmi un darbvietu 
radīšanu dalībvalstīs un visā Savienībā; konstatē, ka līdz ar to kohēzijas politika ir viens 
no labākajiem pieejamajiem instrumentiem, ar ko ekonomikas atlabšanas procesā radīt 
jaunas darbvietas, kā tas paredzēts Komisijas GIP 2013. gadam; šajā ziņā uzskata, ka 
ikviens kohēzijas politikas budžeta samazinājums ļoti nelabvēlīgi ietekmēs stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu, un tāpēc prasa, lai jaunajā plānošanas periodā 
kohēzijas politikai tiktu piešķirti pietiekami līdzekļi, kas atbilstu vismaz tam līmenim, par 
ko panākta vienošanās pašreizējā plānošanas periodā 2007.–2013. gadam, un prasa, lai šī 
politika arī turpmāk aptvertu visus ES reģionus;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka reģionālā politika arī turpmāk ir svarīga 
valstu programmu izstrādē Eiropas pusgada ietvaros un ka tā ir galvenais instruments, ar 
ko sasniegt izvirzītos vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķus attiecībā uz sociālo politiku un 
nodarbinātību;

7. norāda, ka laikā, kad pastāv smagi fiskālie ierobežojumi un aizdošanas iespējas privātajā 
sektorā ir mazākas, struktūrfondi un Kohēzijas fonds, ņemot vērā to finanšu apmēru un 
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izvirzītos mērķus, ir būtisks mehānisms dalībvalstu rīcībā, ar ko stimulēt ekonomiku un 
sekmēt stratēģijā „Eiropa 2020” ietverto izaugsmes un nodarbinātības mērķu sasniegšanu; 
šajā sakarībā uzsver, ka, ņemot vērā kohēzijas politikas būtisko nozīmi valstu programmu 
izstrādē Eiropas pusgada ietvaros, šai politikai būtu jāpievērš īpaša uzmanība gada 
izaugsmes pētījumā, un tai vajadzētu veicināt ikgadējās debates par izaugsmi un 
nodarbinātību ES;

8. aicina Komisiju un Padomi vienoties par konkrētiem pasākumiem, ar kuriem ievērot 
valstu, reģionālo un vietējo iestāžu īpatnības, uzlabot un palielināt minēto struktūru, 
sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību un iesaistīšanos ilgtspējīgas 
politikas pamatnostādņu formulēšanā un īstenošanā atbilstīgi GIP, lai nodrošinātu lielāku 
atbildību par stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem un šo mērķu sasniegšanu; norāda, ka, 
īstenojot šādu daudzlīmeņu pārvaldības pieeju, nevajadzētu palielināt gala saņēmējiem 
uzlikto administratīvo slogu;

9. uzskata, ka ir būtiski, lai kohēzijas politika palīdzētu samazināt iekšējās konkurētspējas 
atšķirības un strukturālo nelīdzsvarotību, izmantojot tās spējas pielāgoties konkrētiem 
apstākļiem un vajadzībām, kas apzinātas vietējā, reģionālā un valsts līmenī; šajā sakarībā 
atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu pēc iespējas pārplānot neizmantotos struktūrfondu 
līdzekļu, tos novirzot energoefektivitātes, jauniešu nodarbinātības un MVU vajadzībām, jo 
šīs jomas ir nozīmīgas stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanai; prasa, lai Parlamentu 
pienācīgi informētu par šīs iniciatīvas īstenošanu valstu līmenī;

10. atzinīgi vērtē to, ka Komisija 2013. gada izaugsmes pētījumā ir atzinusi, ka ir jāpaaugstina 
administratīvā veiktspēja, lai nodrošinātu neizmantoto struktūrfondu līdzekļu drīzāku 
sadali; norāda, ka šādus centienus vajadzētu orientēt uz varas iestādēm valstu, reģionālajā 
un vietējā līmenī; uzsver, ka neizmantoto struktūrfondu līdzekļu drīzāka sadale var 
palīdzēt tirgus likviditātes nostiprināšanā;

11. piekrīt Komisijai, ka inovatīvi ES finanšu instrumenti var veicināt mērķtiecīgus 
ieguldījumus, vairākkārt palielināt ES budžetu un paaugstināt ES izaugsmes potenciālu; 
līdz ar to mudina Komisiju sniegt detalizētu informāciju, turpmāku atbalstu un ieteikumus 
dalībvalstīm un reģioniem attiecībā uz finanšu instrumentu labāku piemērošanu saistībā ar 
2013. gada kohēzijas politiku un turpmāko plānošanas periodu (2014.–2020. gadam); 
aicina dalībvalstis sekot Komisijas ieteikumiem un arī skaidri norādīt savas valsts reformu 
programmās to, kā tās paredz izlietot struktūrfondu piešķīrumus, lai, izmantojot finanšu 
instrumentus, veicinātu prioritātes, kas saistītas ar izaugsmes un nodarbinātības 
uzlabošanu;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis risināt problēmu, kas saistīta ar mazāk aizsargāto 
iedzīvotāju grupu, tostarp minoritāšu (piemēram, romu), kuras dzīvo nabadzīgākajos 
mikroreģionos, vai personu ar invaliditāti zemo līdzdalību darba tirgū;

13. atzīst, ka ir svarīgi palielināt EIB aizdošanas spējas, un iesaka šo pasākumu iekļaut ES 
prioritātēs, kuru mērķis ir reģionālo atšķirību izskaušana; aicina Komisiju prasīt 
dalībvalstīm izmantot daļu no saviem struktūrfondu piešķīrumiem, lai dalītu EIB 
aizņēmuma risku un sniegtu aizdevuma garantijas MVU un mikrouzņēmumiem, tādējādi 
paaugstinot ekonomisko aktivitāti visās nozarēs un reģionos, garantējot turpmākas 
nodarbinātības iespējas un pārvarot kredītiespēju nepietiekamību, ar ko šobrīd saskaras 
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MVU;

14. atzīmē, ka demogrāfiskās pārmaiņas nepārprotami ietekmē sociālās infrastruktūras 
nodrošinājumu, kas ir smags uzdevums visām paaudzēm visā ES; šajā ziņā uzsver, ka 
Komisijas pētījumā būtu vairāk jāapsver kohēzijas politikas nozīme demogrāfisko 
problēmu risināšanā;

15. aicina dalībvalstis pilnībā izmantot struktūrfondus, īstenojot aktīva darba tirgus politiku, 
lai uzlabotu visu vecuma grupu nodarbinātības iespējas ar mērķi veicināt garāku darba 
dzīvi un efektīvi apkarot strukturālo un ilgtermiņa bezdarbu; šajā sakarībā uzsver, ka ir 
jāiegulda pietiekami līdzekļi valstu un reģionālajās administrācijās, nodrošinot gan 
finansiālu palīdzību, gan apmācību, lai palielinātu šo struktūru prasmes un veiktspēju, kā 
arī zināšanas par struktūrfondu un Kohēzijas fonda pārvaldības noteikumiem; uzskata, ka 
Komisijai steidzami ir jāierosina Eiropas Jaunatnes garantiju iniciatīva, lai patiešām 
uzlabotu to jauniešu stāvokli, kuri nav iesaistīti nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā, un 
Komisijai ir cieši jāsadarbojas ar dalībvalstīm, lai daļu no vēl neizmantotajiem 
struktūrfondu līdzekļiem izlietotu jauniešu bezdarba problēmas risināšanai, pievēršot 
uzmanību arī jauniešiem lauku rajonos un īpašu uzsvaru liekot uz jauniešu 
uzņēmējdarbības iespējām nolūkā novērst lauku iedzīvotāju skaita samazināšanos.
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