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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 plašākas vadlīnijas valstu, reģionālajām un vietējām 
iestādēm;

2. uzsver, ka Komisijai būtu vairāk jāņem vērā īpašās reģionu tendences, kā arī iespējamās 
kļūdas tās prognozē, kura veido GIP pamatu;

3. atzīmē, ka kohēzijas politika kā galvenais ES investīciju instruments, kas ir precīzi vērsts 
uz reģionālo ieguldījumu vajadzībām, ne tikai palīdz mazināt reģionu atšķirības, bet arī 
veicina ekonomikas atlabšanu, ilgtspējīgu izaugsmi un darba vietu izveidi Eiropas 
Savienībā kopumā;

4. norāda, ka laikā, kad pastāv budžeta ierobežojumi un privātā sektora aizdošanas spēja ir 
mazāka, struktūrfondi ir būtisks instruments, lai stimulētu ekonomiku un palīdzētu 
sasniegt stratēģijā „Eiropa 2020” paredzētos mērķus izaugsmes un nodarbinātības jomā; 
šajā sakarībā uzsver, ka, ņemot vērā kohēzijas politikas būtisko nozīmi valstu programmu 
Eiropas pusgadam izstrādē, šai politikai būtu jāpievērš īpaša uzmanība gada izaugsmes 
pētījumā, un tai vajadzētu veicināt ikgadējās debates par izaugsmi un nodarbinātību ES;

5. uzsver, ka ir svarīgi iesaistīt valstu, reģionālās un vietējās iestādes, sociālos partnerus un 
pilsonisko sabiedrību politisko vadlīniju izveidošanā un īstenošanā saskaņā ar GIP, lai 
nodrošinātu lielāku atbildību par stratēģijas „Еiropa 2020” mērķiem; 

6. uzskata, ka ir svarīgi izmantot kohēzijas politiku, lai palīdzētu samazināt iekšējās 
konkurētspējas atšķirības un strukturālās nelīdzsvarotības, izmantojot tās spējas 
pielāgoties īpašām reģionu vajadzībām; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
veikt, ja iespējams, nepiešķirto struktūrfonda līdzekļu pārplānošanu, novirzot tos MVU 
vajadzībām, energoefektivitātes un jaunatnes nodarbinātības veicināšanai; prasa, lai to 
pienācīgi informētu par šīs iniciatīvas īstenošanu valstu līmenī;

7. aicina dalībvalstis pilnībā izmantot struktūrfondus, lai uzlabotu nodarbinātības iespējas un 
efektīvi apkarotu strukturālo un ilgtermiņa bezdarbu; uzskata, ka Komisijai steidzami 
vajadzētu ierosināt Eiropas jauniešu nodarbinātības garantiju, lai patiesi uzlabotu to 
jauniešu stāvokli, kuri nav iesaistīti nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā, un tai vajadzētu 
cieši sadarboties ar dalībvalstīm, lai daļu no to nepiešķirto struktūrfondu līdzekļiem 
izmantotu jauniešu bezdarba problēmas risināšanai.


