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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. ir stingri pārliecināts, ka Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM) maina Eiropas 
pusgada procesa struktūru, piedāvājot stimulus un līdzekļus, ar ko ES dalībvalstīs var 
sekmīgāk novērst nelīdzsvarotību sociālajā un nodarbinātības jomā un veicināt 
reformas, kuru rezultātā tiek radītas ļoti kvalitatīvas darbvietas; uzsver, ka būtu 
jānodrošina abu procesu pilnīga koordinācija, lai panāktu, ka ES līmeņa politikas 
nostādnēm un stratēģiskajiem norādījumiem ir maksimāla sinerģija ar valstu īstenotajām 
politikas nostādnēm, un tādējādi veidotu spēcīgas sociālās struktūras noturībai, kā arī 
palīdzētu ilgtspējīgi, taisnīgi un iekļaujoši atgūties no Covid-19 krīzes ietekmes, 
vienlaikus stiprinot dzimumu līdztiesību un saglabājot darbvietas jo īpaši reģionos, 
kurus pandēmija skārusi vissmagāk;

2. vērš uzmanību uz to, ka ir svarīgi panākt, lai pilnībā un maksimāli lietderīgi būtu 
izmantots Eiropas Atveseļošanas instrumenta (Next Generation EU — NGEU) 
finansējums, reaģējot uz ilgtermiņa strukturālām problēmām, sevišķi saistībā ar sociālās 
un nodarbinātības politikas nostādnēm; jo īpaši norāda, ka ANM ir svarīgi īstenot 
maksimāli ātri un mērķtiecīgi un to darīt efektīvi un pārredzami, neaizstājot regulāros 
valsts budžeta izdevumus un vislabākajā veidā izmantojot tehniskā atbalsta instrumentu; 
šajā sakarībā uzsver, ka izšķiroša nozīme ir ļoti kvalitatīvai valsts pārvaldes darbībai, 
nodrošinot atveseļošanas resursu apgūšanu;

3. atgādina — Covid-19 krīze ir radījusi vēl nebijušu spriedzi dalībvalstu valsts veselības 
aprūpes sistēmās, un tas skaidri liecina, ka ir svarīgi nodrošināt atbilstošu finansējumu, 
tādēļ vislabākajā veidā izmantojot tieši ANM, lai vairotu spēju sagatavoties krīzēm, un 
ka ir svarīgi panākt spēcīgāku sociālo un institucionālo noturību, kā arī palielināt valsts 
veselības aprūpes kapacitāti, pieejamību, efektivitāti un paaugstināt tās kvalitāti, un 
panākt veselības aprūpes sistēmu pietiekamu nodrošinājumu ar personālu, cita starpā arī 
tādēļ, lai ātrāka būtu vakcīnu koordinēta sadale un tās ātrāk būtu laicīgi pieejamas visām 
dalībvalstīm un visiem cilvēkiem; šajā ziņā atzinīgi vērtē to, ka tiek veidota spēcīga ES 
veselības savienība;

4. uzsver, ka Covid-19 pandēmijas rezultātā ir iestājusies nopietna veselības, ekonomikas 
un sociālā krīze, un ir nobažījies par to, kādas sekas būs dziļajai lejupslīdei, ko 
izraisījusi Covid-19 krīze, tieši bezdarba un darba apstākļu ziņā — jo īpaši attiecībā uz 
neaizsargātiem darba ņēmējiem un grupām, piemēram, jauniešiem un MVU 
nodarbinātajiem, — un vissmagāk skartajās, sevišķi kultūras, izglītības un tūrisma, 
nozarēs, un ir nobažījies par nabadzību un sociālo nevienlīdzību; uzsver, ka galvenā 
nozīme ir nodarbinātības atbalsta shēmām un tam, lai būtu pieejami ļoti kvalitatīvi 
sabiedriskie pakalpojumi, izglītība un arodmācības, jo tas — līdztekus citiem 
mērķiem — ir drošs ceļš uz ilgtermiņa nodarbinātību, digitalizāciju, digitālo rīku 
pieejamību un iespēju veidot publiskā un privātā sektora finanšu iestāžu partnerības 
MVU atbalstam, kā arī iespēju nodrošināt Eiropā adekvātu minimālo darba algu 
atbilstoši Eiropas sociālo tiesību pīlāra 6. principam, respektējot valstu tiesību aktus un 
praksi, lai panāktu taisnīgu un sociāli līdzsvarotu atlabšanu, un rēķinoties ar dalībvalstu 



PE663.076v02-00 4/7 AD\1222194LV.docx

LV

atšķirīgajām starta pozīcijām; 

5. vērš uzmanību uz to, ka Covid-19 pandēmija nesamērīgi smagi ir skārusi sievietes, kā 
arī naudas pārvedumu saņēmējus un neaizsargātas un marginalizētas grupas, piemēram, 
migrējošos darba ņēmējus; uzsver, ka sievietes ir lielākā daļa strādājošo aprūpes sektorā 
un sektoros, ko izteikti ietekmējuši pārvietošanās ierobežojumi, un ka sievietēm biežāk 
darbu nākas līdzsvarot ar neapmaksātiem aprūpes pienākumiem, kas ir īpaši grūti 
sievietēm ar maziem bērniem, turklāt sievietes cieš no vardarbības ģimenē un no 
vardarbības, kas pret sievieti vērsta tieši dzimuma dēļ, un šādas vardarbības gadījumu 
skaits ir krasi palielinājies; atgādina, ka atšķirība starp vīriešu un sieviešu nodarbinātību, 
darba samaksu un pensijas apmēru joprojām ir ļoti liela; jo īpaši norāda, ka Eiropas 
pusgada procesam un ANM būtu jāpalīdz šīs problēmas risināt; prasa ar integrētu pieeju 
spēcīgāk nodrošināt dzimumu līdztiesību un prasa, lai Komisija visām ES programmām 
ātrāk ieviestu efektīvu, pārredzamu, vispusīgu metodiku, kas vērsta uz rezultātu un 
balstās uz izpildes rādītājiem;

6. atzīmē, ka sociālās politikas un nodarbinātības politikas jomā NGEU un ES budžetam 
var būt pakārtota nozīme, kas tomēr ir būtiska, lai aktivizētu, komplektētu un novirzītu 
ilgtspējīgas investīcijas sociālās attīstības un noturības vajadzībām un lai popularizētu 
novatoriskas rīcības un izglītības pasākumu ierosmes; prasa labāk koordinēt valstu un 
Eiropas politikas nostādnes un investīcijas, kas sekmē visaptverošu ES mērķu 
īstenošanu, piemēram, palīdz īstenot Eiropas zaļo kursu, taisnīgu zaļo pārkārtošanos un 
taisnīgu digitālo pārkārtošanos un palīdz pilnībā īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru, 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģiju un 
Barselonas mērķus, kuri attiecas uz bērnu ļoti kvalitatīvu aprūpi un pirmsskolas 
izglītību par pieņemamu cenu;

7. akcentē to, cik svarīga ir horizontāla koordinācija starp ES programmām un valstu 
pasākumiem, kas vērsti uz sociālo taisnīgumu un vienlīdzību, sabiedrības attīstību un ar 
ko tiek apkarots nabadzības risks un sociālā atstumtība, cita starpā arī bērnu nabadzība, 
strādājošo nabadzība, un netiek pieļauts, ka veidojas prasmju deficīts un ienākumu 
nevienlīdzība; norāda, ka lielisks šādas horizontālas koordinācijas piemērs ir Eiropas 
Sociālais fonds (ESF); tomēr stingri uzsver, ka ietekme sociālajā un nodarbinātības ziņā 
būtu jāapsver transversāli visās izdevumu programmās;

8. uzsver, ka atbalsta mehānisma funkcija, kā arī aizņemšanās un aizdošanas funkcijas, ko 
pilda ES budžets un jo īpaši Eiropas pagaidu atbalsta instruments bezdarba risku 
mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE instruments), teicami raksturo to, kā ES budžeta 
kredītspēju un reputāciju var izmantot, lai atbalstītu dalībvalstu darbības atbilstoši 
Eiropas prioritātēm, sevišķi ārkārtējos apstākļos, kurus radījusi ES vēsturē vēl nebijusi 
veselības un ekonomikas krīze;

9. atzīst, ka NGEU ir būtiska nozīme, taču pauž nožēlu, ka ES budžeta apmērs ir 
ierobežots un ka tas pēc būtības ir izdevumos balstīts budžets, kam raksturīgs līdzsvara 
princips, jo tas nozīmē, ka ļoti ierobežotas ir arī pārdalīšanas un stabilizēšanas 
funkcijas; atzīst, ka svarīga nozīme ir sociālajai politikai un kohēzijas politikai, un 
sagaida, ka tās kļūs stingrākas, ja radīsies papildu vajadzības; akcentē to, ka vēl jo 
svarīgāk ir pilnībā izmantot visas iespējas, ko piedāvā daudzgadu finanšu shēma (DFS), 
NGEU un pašu resursu sistēma, lai palīdzētu valstīm īstenot iekļaujošu atveseļošanas 
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procesu un lai atbalstītu sociālo taisnīgumu, kā arī veicinātu noturību vides, 
ekonomikas, sociālajā un integrācijas ziņā, un lai stimulētu sociālās politikas jomas un 
investīcijas, vienlaikus nostiprinot ES budžetu ar plašāku pašu resursu klāstu;

10. uzsver, ka Parlaments būtu labāk jāiesaista Eiropas pusgada procesā, un tas cita starpā 
attiecas arī uz konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem; akcentē to, ka Eiropas 
pusgada strukturēšanai svarīgs ir iekļaujošāks sociālais dialogs ar sociālajiem 
partneriem, pilsonisko sabiedrību, jaunatnes organizācijām, vietējās un reģionālās 
pašvaldības iestādēm; uzsver, ka efektīva, pārredzama, vispusīga sociālās izsekošanas 
metodika, kas vērsta uz rezultātu un balstās uz izpildes rādītājiem — un kas jāizstrādā 
ANM vajadzībām —, uzlabos Eiropas pusgada procesu, jo labāk būs atspoguļotas 
sociālās, ar dzimumu un ar vidi saistītās problēmas un tām būs tikpat liela nozīme, kāda 
tiek piešķirta fiskālajai koordinācijai, turklāt vairāk uzmanības būs pievērsts, piemēram, 
tādiem elementiem kā agresīva nodokļu plānošana, nabadzības mazināšana, dzimumu 
līdztiesība, sociālais taisnīgums, sociālā kohēzija un augšupēja konverģence.



PE663.076v02-00 6/7 AD\1222194LV.docx

LV

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU
ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums 1.2.2021

Galīgais balsojums +:
–:
0:

32
4
3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, 
Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel 
Fernandes, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, 
Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, 
Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, 
Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz 
Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor 
Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, 
Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils 
Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Damian Boeselager, Petros Kokkalis



AD\1222194LV.docx 7/7 PE663.076v02-00

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

32 +
NI Mislav Kolakušić

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, 
Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D Robert Biedroń, Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida 
Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Francisco Guerreiro

4 -
ECR Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID Joachim Kuhs

NI Ioannis Lagos

3 0
ID Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas


