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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un 

sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē Komisijas noteiktos kritērijus, uzsverot to, ka problēmām, ar kurām saskaras 

dalībvalstis, ir ilgtermiņa raksturs un ka ar daudzgadu programmām, ko finansē no ESI 

fondiem, kuru mērķis bija novērst šīs problēmas, prasa noteiktību un pastāvību, un ka 

tālab būtu jāizvairās no regulāras programmu pārplānošanas un jādod priekšroka 

stabilitātei, lai nostiprinātu to programmu paredzamību un ticamību, kuras īsteno ESI 

fondu ietvaros; uzskata, ka koncentrēšanās īstermiņā uz konkrētām valstīm paredzētiem 

ieteikumiem nedrīkst apdraudēt ESI fondu ilgtermiņa mērķus, ņemot vērā ESI fondu 

ilgtermiņa un uz rezultātiem orientēto raksturu un Eiropas semestra gada ciklu; cer, ka 

Komisija un Padome būs ļoti piesardzīgas, pieprasot līdzekļu pārplānošanu vai 

maksājumu apturēšanu programmām saskaņā ar ES solidaritātes principu, kas daļēji ir 

izteikts, izmantojot ES finansējuma daļas mehānismu, un kurš būtu jāsaglabā kā ES 

politikas svarīgs princips; 

2. uzsver to, ka investīcijas, kuras atbalsta ar ESI fondiem, būtu jāizdara pareizā 

makroekonomiskajā sistēmā, nodrošinot to maksimālu ietekmi uz izaugsmi, attīstību, 

kohēziju un darbavietu izveidi un risinot jaunas sociālas un ekonomiskas problēmas, kad 

tās rodas; tomēr atgādina, ka ESI fondu piešķīrumi ir balstīti uz konkrētiem atbilstības 

kritērijiem, kas saistīti ar ES reģionu attīstības līmeni, un tādēļ lēmumi apturēt vai 

pārplānot, balstoties uz citiem kritērijiem, varētu neatbilst šā finansējuma racionālajam 

pamatam; 

3. norāda, ka dažos gadījumos programmu pārplānošana vai apturēšana, kā noteikts Kopīgo 

noteikumu regulas (KNR) 23. pantā,  varētu apdraudēt ESI fondu mērķu sasniegšanu visās 

dalībvalstīs un jo īpaši tajās valstīs, kuras saskaras ar lielu makroekonomisko un sociālo 

nelīdzsvarotību; aicina Komisiju izmantot šo mehānismu tikai tad, ja dalībvalstis 

konsekventi neveic efektīvus pasākumus, lai risinātu tās pieprasījumus programmas 

pārplānot, un ja ir pārliecinoši pierādījumi, ka programmu pārplānošana varētu ievērojami 

un tieši ietekmēt programmas potenciālu darbvietu radīšanai; uzsver — Komisijai 

jāpierāda, ka grozījumi negatīvi neietekmēs dalībvalstu paredzētos mērķus nodarbinātības 

un sociālajā jomā; tādēļ aicina Komisiju sagatavot novērtējumu par ietekmi uz bezdarba 

līmeni un ekonomiskas attīstību attiecīgajās valstīs; uzsver, ka ikvienai programmai ar 

pozitīvu ietekmi ilgtermiņā, kas saistīta ar sociālo ieguldījumu, būtu jāpaliek neskartai; 

4. uzskata, ka nebūtu lietderīgi, ja izglītības, apmācības un darbvietu radīšanas atbalstam 

paredzētos ESI fondus varētu apturēt arī tad, ja ar šiem fondiem tiek sasniegti to mērķi; 

tālab aicina Komisiju būt uzmanīgai, piemērojot KNR 23. panta pirmo daļu visām 

programmām, kas atbilst kādam no ESI fondu tematiskajiem mērķiem, jo īpaši 

tematiskajiem mērķiem 8), 9) vai 10), vai arī stratēģijas „Eiropa 2020” nodarbinātības un 

sociālajiem mērķiem, un, veicot jebkādus grozījumus programmās saskaņā ar ESI 

fondiem, pievienot atbilstošas garantijas, ka tiek ievēroti sociālās kohēzijas mērķi; prasa, 

lai Komisijai stingri apņemtos piemērot prasību pat ESF minimālo daļu, kas paredzēta 

KNR 92. panta 4. punktā; 
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5. aicina Komisiju īstenot samērīgus pasākumus un apsvērt dalībvalstu sociālos un 

ekonomiskos apstākļus, lai izvairītos no saistību vai maksājumu apturēšanas, kā paredzēts 

KNR 23. panta otrajā daļā, ja dalībvalstīs ir izveidojusies kāda no situācijām, kas 

aprakstītas KNR III pielikuma 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā; aicina Komisiju katru 

reizi novērtēt finansējuma pārtraukšanas ietekmi uz nodarbinātību un censties samazināt 

iespējamo nevēlamo ietekmi uz attiecīgajiem iedzīvotājiem; 

6. prasa Komisijai, piemērojot KNR 23. pantu, izstrādāt pārredzamu un demokrātisku 

lēmumu pieņemšanas procesu saskaņā ar KNR 23. panta 15. punktu, kas paredzētu ieviest 

agrīnas brīdināšanas pieeju, informējot attiecīgo valsti par iespēju uzsākt pārplānošanas 

procedūru tūlīt pēc konkrētām valstīm adresēto ieteikumu publicēšanas, un ļaut 

Parlamentam, pamatojoties uz oficiālu procedūru, visos posmos saņemt informāciju par 

pārplānošanas pieprasījumu pieņemšanu vai jebkādiem priekšlikumiem un lēmumiem par 

saistību vai maksājumu apturēšanu; 

7. aicina Komisiju izveidot grafiku, lai atceltu KNR 23. panta 8. punktā paredzēto 

programmu apturēšanu. 
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