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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. konstatē, ka lielpilsētām un pilsētām ir svarīga nozīme stratēģijā “Eiropa 2020” noteikto 

nodarbinātības un kohēzijas politikas mērķu sasniegšanā, tādēļ tās jāiesaista visā 

politikas veidošanas procesā ES līmenī, un to var panākt, inter alia, iekļaujot lielpilsētu 

un pilsētu pārstāvjus ekspertu grupās, kurām būtu arī jāapspriežas ar pilsoniskās 

sabiedrības dalībniekiem un sociālajiem partneriem; šajā saistībā atzinīgi vērtē ES 

pilsētprogrammu, kura nodrošinātu politikas virzienu labāku koordināciju un attiecīgo 

ieinteresēto personu iesaistīšanu no Eiropas pilsētu teritorijām un kura jāaplūko plašākā 

LES 4. panta kontekstā; 

2. atzinīgi vērtē arī daudznozaru apspriedes ar pilsonisko sabiedrību pārstāvošām 

struktūrām, piemēram, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, un ar līdzīgām 

iestādēm dalībvalstīs, kā arī ar iedzīvotāju asociācijām un viņu ievēlētajiem pārstāvjiem, 

nolūkā optimizēt ES politikas virzienu un jo īpaši nodarbinātības politikas rezultātus; 

3. uzskata — lai vairāk tiktu ņemti vērā visu pilsētas pārstāvošo ieinteresēto personu 

viedokļi, efektīvāk būtu jāizpēta esošie līdzekļi un ES struktūras, jo īpaši darbības 

programmu izstrādes laikā izmantojot apspriedes, novērtējumus, ietekmes novērtējumus 

un paraugprakses un pieredzes apmaiņu; 

4. mudina Komisiju arī turpmāk atbalstīt vietēji pārvaldītu un visai pilsētas teritorijai 

paredzētu ieguldījumu programmu izstrādi; 

5. norāda, ka izaugsme, darbvietu radīšana, pētniecība un izstrāde koncentrējas Eiropas 

lielpilsētās, pilsētās un pilsētreģionos un ka daudzas Eiropas lielpilsētas un pilsētas, jo 

īpaši tās, kuras strauji attīstās, un tās, kurās ir demogrāfiskā lejupslīde, saskaras ar 

lielām sociālām grūtībām; norāda, ka lielpilsētās un pilsētās vērojama vislielākā lielas 

turības un galējas atstumtības koncentrācija tās visekstremālākajos veidos; 

6. aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm atbalstīt lielpilsētas, pilsētas un pilsētreģionus un 

ierosināt Eiropas pamatnostādnes, lai pārvarētu grūtības, kas saistītas ar augstu bezdarba 

līmeni, sociālās nevienlīdzības palielināšanos, drošību, globalizāciju, izmaiņām 

ražošanas modeļos, migrāciju un nabadzību, kā arī ar nepieciešamību veicināt 

integrāciju un nodrošināt publisko infrastruktūru un sociālos mājokļus; 

7. norāda, ka pasākumiem nodarbinātības, sociālajā, ekonomikas un vides politikas jomā 

konurbācijās ir lielāka un ātrāka ietekme nekā citviet; aicina Komisiju ņemt to vērā, 

izstrādājot un īstenojot politikas virzienus; 

8. uzskata, ka, atbalstot inovatīvus, viedus un ilgtspējīgus projektus, lielpilsētas un pilsētas 

var sniegt ievērojamu ieguldījumu ekonomikas izaugsmē, paaugstinot nodarbinātības 

līmeni un uzlabojot sociālo kohēziju, un ka uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībai 

ir nepieciešams attiecīgs finansējums, lai pilsētu teritorijās uzlabotu digitālo 

infrastruktūru un iedzīvotāju IKT prasmes; 
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9. aicina Komisiju nostiprināt saiknes starp pilsētu centriem un pilsētu nomalēm un starp 

pilsētu un lauku teritorijām; 

10. uzskata, ka Eiropas Stratēģisko investīciju fondam savā darbībā īpaša uzmanība būtu 

jāvelta pilsētreģionos īstenojamiem projektiem, lai veicinātu sociālajā un vides ziņā 

ilgtspējīgu finansējumu un ieguldījumus ar lielu darbvietu radīšanas potenciālu; uzsver, 

ka fonda Ieguldījumu komitejai, kas pārbaudīs projektus, būtu jāpievērš īpaša uzmanība 

tiem projektiem, kuri saistīti ar sociālajiem mājokļiem, sabiedrisko teritoriju un ēku 

renovāciju, stratēģisko sabiedrisko transportu, izglītību, veselību un aprūpi; uzsver, ka 

ar ieguldījumu palīdzību būtu jārada kvalitatīva un ilgtspējīga nodarbinātība, lai 

novērstu nodarbināto personu nabadzību; prasa iesaistīt pilsētu iedzīvotājus un 

ieinteresētās personas nepieciešamo politikas virzienu un attiecīgo projektu izstrādē; 

11. norāda, ka, lai palielinātu interesi par lielpilsētām un pilsētām kā vietām, kurās ieguldīt, 

un lai tādējādi sekmētu iekļaujošu ekonomisko izaugsmi un palielinātu nodarbinātību, ir 

vairāk jāiegulda pilsētu sabiedriskajās teritorijās, jāatjauno pamestās teritorijas un 

jārisina problēmas, kas ierobežo tirdzniecības attīstību, jo īpaši pakalpojumu jomā, un 

kas saistītas ar, piemēram, nepietiekami attīstītiem pilsētu centriem, pamestām vai 

novārtā atstātām sabiedriskajām teritorijām, nedrošām vai nepievilcīgām pilsētu 

teritorijām un iedzīvotāju zemo iesaistīšanas līmeni; 

12. aicina Komisiju pētīt iespēju, kā saskaņā ar ekonomikas pārvaldības sistēmas 

noteikumiem panākt lielāku budžeta elastību attiecībā uz publiskajiem izdevumiem, kas 

paredzēti bezdarba un nabadzības apkarošanai, un attiecībā uz mērķiem veicināt 

sociālos ieguldījumus, lai sekmētu produktīvākus lielpilsētu un pilsētu ieguldījumus, 

mazinātu dažāda veida nevienlīdzību un veicinātu līdzsvarotu sociālo daudzveidību; 

uzsver, ka saskaņā ar pilsētprogrammu ir jāatrisina problēma, kas saistīta ar 

nepietiekami apmācītu jaunu cilvēku integrāciju darba tirgū, nodrošinot pieejamu un 

kvalitatīvu profesionālo izglītību un prakses iespējas darba vietā, lai palīdzētu 

jauniešiem apgūt prasmes, ņemot vērā to, ka kvalifikācijas trūkums var palielināt 

bezdarba risku, kas savukārt palielina nabadzības risku un rada daudzas sociālas 

problēmas, kuras saistītas ar atstumtību, atsvešināšanos un nespēju veidot patstāvīgu 

dzīvi; uzsver, ka lielpilsētām un pilsētām ir svarīgi palīdzēt lielākam skaitam jauniešu 

turpināt mācības un iegūt darbam un profesijai vajadzīgo kvalifikāciju, kā arī nodrošināt 

plašāku kvalitatīvas izglītības pieejamību, īstenojot īpašus projektus bērniem no 

nelabvēlīgā situācijā esošām grupām un minoritātēm; 

13. vērš uzmanību uz pārapdzīvotības problēmu lielākajās pilsētās, kura piemērotas 

infrastruktūras trūkuma gadījumā var izraisīt mobilitātes problēmas un mājokļu 

nepietiekamību vai to kvalitātes pasliktināšanos; pauž bažas par to, ka pilsētās ir 

satiksmes problēmas un traucēta satiksmes plūsma un šo problēmu dēļ būtiski palielinās 

ceļā pavadītais laiks un samazinās daudzu eiropiešu dzīves kvalitāte; uzsver, ka 

piemērotas infrastruktūras trūkums var radīt darba ņēmējiem psiholoģisku spriedzi un 

stresu, kas traucē panākt veselīgu darba un ģimenes dzīves līdzsvaru; 

14. aicina Komisiju izpētīt, vai un kādā apmērā neizlietotos Jaunatnes nodarbinātības 

iniciatīvas resursus var tieši piešķirt lielpilsētām un pilsētām ar īpaši augstu jaunatnes 

bezdarba līmeni, taču ar nosacījumu, ka attiecīgie naudas līdzekļi tiek piešķirti 
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konkrētiem projektiem, kuru mērķis ir jaunatnes bezdarba apkarošana; 

15. vērš uzmanību uz to, ka tāds urbānais dizains un pakalpojumi, ar kuriem tiek risināta 

dzimumu diskriminācijas problēma un veicināta iespēju vienlīdzība, sekmē lielāka 

sociālā un ekonomiskā labuma iegūšanu; tādēļ aicina Komisiju aktīvi veicināt 

paraugprakses apmaiņu par to, kā budžeta plānošanā tiek ievērots dzimumu līdztiesības 

princips; 

16. uzsver lielpilsētu un pilsētu pieejamības, universālā dizaina budžeta plānošanas1 un 

lielpilsētu un pilsētu pieejamības plānošanas koncepcijas; aicina lielpilsētas, pilsētas un 

pilsētreģionus ievērot ES saistības attiecībā uz pieejamību; aicina Komisiju uzraudzīt 

attiecīgo pasākumu īstenošanu; mudina pilsētattīstības universālā dizaina veidošanā 

sistemātiski iesaistīt iedzīvotājus, tostarp personas ar invaliditāti un viņu pārstāvjus, kā 

arī speciālistus; 

17. aicina Komisiju, piešķirot līdzekļus, ņemt vērā finanšu krīzes sekas, kas ir vājinājušas 

pilsētreģionu spēju risināt tādus svarīgus jautājumus kā demogrāfiskās, ekonomiskās un 

sociālās grūtības un sabiedrisko pakalpojumu sniegšana; 

18. aicina Komisiju savā pilsētprogrammā iekļaut vērienīgus mērķus, lai nodrošinātu, ka 

lielpilsētas, pilsētas un reģioni īsteno stratēģiju "Eiropa 2020", vienlaikus ņemot vērā 

katra reģiona specifiskās īpatnības, un norāda, ka atbilstoši šai stratēģijai programmas 

prioritātēs būtu jāiekļauj nabadzības, sociālās atstumtības un bezpajumtniecības 

apkarošana, jo īpaši mudinot veidot ilgtspējīgākus sociālos mājokļus; 

19. uzsver, ka lielpilsētas un pilsētas ir daļa no plašākas funkcionālas teritorijas un ar tām 

nevar apieties kā ar izolētām teritorijām; aicina Komisiju ievērot ilgtspējīgas reģionālās 

attīstības principu arī tādēļ, lai, izstrādājot tās pilsētprogrammu, varētu panākt 

efektīvāku un ilgtspējīgāku pilsētattīstību, jo īpaši tādās jomās kā infrastruktūra, 

sabiedriskie pakalpojumi (jo īpaši izglītības jomā), veselība un aprūpe, un nodrošināt 

koordinētus, integrētus, stratēģiskus un ilgtspējīgus sabiedriskā transporta tīklus, kas 

ļauj stiprināt sociālo kohēziju, uzlabot darba ņēmēju mobilitāti un panākt labu darba un 

ģimenes dzīves līdzsvaru; mudina attīstīt šos transporta tīklus pārrobežu konurbācijās, 

jo pilsētu teritorijām vajadzētu būt savstarpēji savienotām ne tikai reģionālā vai valsts, 

bet arī pārrobežu līmenī; 

20. aicina Komisiju un dalībvalstis palīdzēt pilsētu teritorijām modernizēt ekonomikas, 

sociālo un vides jomu, izmantojot pārdomātus ieguldījumus un labāku koordināciju; 

uzskata, ka ir arī jāgarantē kvalitatīva un droša dzīves vide; 

21. norāda, ka lielpilsētas, pilsētas un pilsētreģioni pēc savas struktūras ir ļoti atšķirīgi un 

saskaras ar ļoti dažādām grūtībām; tādēļ secina, ka nav izmantojama universāla pieeja; 

aicina Komisiju rast jaunas iespējas, kā uzlabot informācijas un paraugprakses apmaiņu, 

un, izstrādājot tiesību aktus, ņemt vērā pilsētreģionu īpašās vajadzības, jo lielpilsētas un 

plašākas pilsētu teritorijas ir svarīgi ekonomiskās darbības centri un savas kultūras, 

lieluma, infrastruktūras un ekonomiskās struktūras dēļ tām ir konkrētas sociālas 

                                                 
1 Kā noteikts Padomes Lēmuma 2010/48/EK 2. pantā. 
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problēmas, kurām nepieciešami piemēroti risinājumi; 

22. norāda, ka sadarbība starp dalībvalstīm pilsētattīstības jautājumos pašlaik notiek 

starpvaldību līmenī; uzskata, ka izstrādātajai ES pilsētprogrammai ir skaidri jāparāda ES 

pievienotā vērtība. 
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