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IEROSINĀJUMI

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

1. atzīmē, ka saimnieciskās darbības pamata paplašināšanai, nodarbinātības līmeņa celšanai 
un bezdarba samazināšanai ir vitāli svarīga nozīme ilgtspējīgā ekonomikas izaugsmē, 
sociāli integrētas sabiedrības veicināšanā un nabadzības apkarošanā;

2. uzskata, ka, ņemot vērā neseno un turpmāko ES paplašināšanos, vairāk nekā jebkad ir 
nepieciešams pietiekams finansējuma līmenis, lai nodrošinātu nepieciešamo ekonomiskās 
un sociālās kohēzijas pakāpi patiesas konverģences pastiprināšanai; pauž nožēlu, ka 
Eiropadome nespēja nodrošināt pietiekamus finanšu līdzekļus kohēzijas politikas 
īstenošanai; norāda – lai gan problēmas ir tādas pašas kā iepriekšējos finansējuma 
periodos, joprojām ir daži Eiropas reģioni, uz kuriem neattieksies konverģences mērķis;
mudina dalībvalstis rūpēties, lai visas programmas tiek efektīvi īstenotas;

3. ir pārliecināta, ka kohēzijas politikai ir jābūt iekļaušanas politikai, kas cīnās pret sociālo 
izolāciju un diskrimināciju darba tirgū; tādēļ tai ir mērķtiecīgi jāveicina visneaizsargātāko 
un nelabvēlīgākā situācijā esošo sociālo grupu (sieviešu, jauniešu, pāragri mācības 
pārtraukušo, ilgstošo bezdarbnieku, vecāka gadagājuma cilvēku, invalīdu, minoritāšu 
pārstāvju un imigrantu) dalība visās sabiedrības jomās, jo īpaši saimnieciskajā darbībā;
uzskata, ka kohēzijas politikai un instrumentiem ar reģionālo un vietējo varas iestāžu 
iniciatīvu ieguldījuma palīdzību jāpievērš īpaša uzmanība reģioniem, kuros ir 
nepietiekami attīstīta infrastruktūra un augsts bezdarba līmenis vai citi specifiski faktori, 
kas traucē ekonomikas attīstībai, kā arī iepriekš minētajām grupām, un šī politika un 
instrumenti jāizmanto, lai veicinātu šo grupu nodarbinātību, sociālo integrāciju un aktīvu 
pilsoniskumu; uzskata, ka sociālās izolācijas vispārīgai nepieļaušanai iepriekšminēto 
grupu atbalstā jāiekļauj arī papildu un veicinoši pasākumi nolūkā palielināt šo grupu 
nodarbinātību; 

4. uzskata, ka ņemot vērā EQUAL programmas pieredzi, lai veicinātu visu migrantu, tostarp 
patvēruma meklētāju, integrāciju sabiedrībā, jāatbalsta viņu apmācība un ārzemēs iegūto 
kvalifikāciju apstiprināšana, kā arī individuālas konsultācijas un valodu apmācība;

5. it īpaši uzskata, ka kohēzijas politikā ir jāņem vērā ar dzimumu saistītā vardarbība, un šai 
politikai jāveicina vardarbības upuru nodarbinātības iespējas;

6. uzskata, ka kohēzijas mehānismiem jāveicina sociālā ekonomika un tajos jāiekļauj 
piemēroti sociālie dienesti, kas ne tikai ir nodarbinātības avots, bet arī palīdz saskaņot 
privāto, ģimenes un profesionālo dzīvi, kas īpaši labvēlīgi ietekmē sieviešu 
nodarbinātības veicināšanu un tādējādi palīdz sociālās izolētības pārvarēšanā ar papildu 
atbalsta pasākumu palīdzību; aicina dalībvalstis stratēģisko pamatprincipu kopumā 
iekļaut pasākumus, kas veicina elastību kopā ar nodarbinātības drošību strādājošiem, kā 
arī samazināt darba tirgus segmentāciju un profesionālo segregāciju, atbilstīgi ņemot vērā 
sociālo partneru lomu;

7. aicina Komisiju vairāk iesaistīt kohēzijas politikā dalībvalstu, reģionu, vietējo varas 
iestāžu partnerus un sociālos partnerus; uzskata, ka sociālie partneri ir būtisks balsts 
partnerībā izaugsmei un nodarbinātībai un tādēļ uzskata arī, ka jāpastiprina visas Eiropas 
sociālo partneru tīkli;
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8. pauž bažas par to, ka sabiedrības novecošana izraisīs darbaspēka samazināšanos Eiropas 
Savienībā; atzinīgi novērtē Komisijas ierosinājumu vairāk ieguldīt veselības veicināšanā 
un slimību profilaksē, lai nodrošinātu lielāku nodarbinātību, ilgāku darba mūžu, augstāku 
darba ražīgumu un zemākas veselības aprūpes un sociālās izmaksas;

9. mudina Komisiju paredzēt ESF līdzekļu izmantošanu vispārējo darba apstākļu 
uzlabošanai un īpaši darba drošības un veselības aizsardzības veicināšanai, kā arī, lai 
samazinātu nelaimes gadījumus darbā;

10. atzīst cilvēkresursu attīstības un stiprināšanas nozīmi un atzinīgi vērtē Komisijas atbalstu 
aktīviem politikas virzieniem, jo īpaši izglītībā, mūžizglītībā un īpaši sievietēm un vecāka 
gadagājuma strādājošiem, lai sasniegtu Lisabonas stratēģijas mērķus nodarbinātības 
līmeņa celšanai; prasa dalībvalstīm stratēģisko pamatprincipu kopumā iekļaut pasākumus 
un līdzekļus izglītības un apmācības sistēmu uzlabošanai, tādējādi rūpējoties, lai būtu 
pieejama augstas kvalitātes izglītība un sasniegts augsts procents tās beidzēju, kā arī 
atvieglojot pāreju no izglītības iegūšanas un darbu, uzņēmumu gara stiprināšanai un uz 
zinātnes atziņām balstītas ekonomikas veicināšanai, veicot pētniecību un jauninājumus;

11. šajā sakarā atzīmē mikrouzņēmumu svarīgo nozīmi Eiropas ekonomikā, kā to nosaka 
Eiropas mazo uzņēmumu harta, kā arī uzsver pašnodarbināto lomu, tāpēc uzskata par 
nepieciešamu atbalstīt programmas šo sektoru attīstības veicināšanai, sekmēt to 
pētniecību, attīstību un jauninājumu potenciālu, atbalstīt to cilvēkresursu attīstību un 
sniegt atvieglotu pieeju finansējumam; uzskata, ka tas viss uzlabos konkurētspēju, 
izaugsmi un darbavietu radīšanu, tādējādi sekmējot Lisabonas stratēģijas mērķu 
sasniegšanu;

12. aicina dalībvalstis konkurētspējas un nodarbinātības veicināšanai, īpaši nabadzīgākajos 
un attālākajos rajonos, stratēģisko pamatprincipu kopumā iekļaut līdzekļus MVU 
ekonomiskās darbības stiprināšanai nolūkā pilnveidot infrastruktūru un pakalpojumu 
tīklus un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamību, nodrošināt 
jaunizveidotiem uzņēmumiem atbilstīgu palīdzību un pieeju finansējumam, paātrināt 
birokrātisko šķēršļu likvidāciju, apbalvot par iniciatīvu uzņēmējdarbībā, vienlaikus 
nodrošinot līdzvērtīgas iespējas un vienādu attieksmi;

13. prasa dalībvalstīm ar nacionālās un reģionālās attīstības programmām veicināt dzīves 
cikla koncepciju darbavietā, nodrošināt iekļaušanu darba tirgos, veicināt darbavietu 
pievilcību un radīt apstākļus, lai darbavieta nodrošinātu samaksu darba meklētājiem, 
tostarp neizdevīgiem, kā arī neaktīviem darbiniekiem;

14. uzskata, ka kohēzijas politikai jārada vide, kas sekmētu strādājošo mobilitāti, nodrošinot 
piekļuvi sociālā atbalsta struktūrām un nediskriminējošas administratīvās procedūras gan 
strādājošiem, gan viņu ģimenēm;

15. aicina dalībvalstis nacionālās un reģionālās attīstības programmās iekļaut līdzekļus, kas 
veicinātu un uzturētu iedzīvotāju nodarbinātību, kā arī modernizētu sociālās aizsardzības 
sistēmas, uzlabotu strādājošo un uzņēmumu piemērošanās spēju un darba tirgus elastību;

16. aicina dalībvalstis stratēģisko pamatprincipu kopumā paredzēt atbalsta mehānismus 
uzņēmumu paraugprakses apmaiņai un sadarbības iespēju izvērtēšanai ar sabiedriskajiem 
pētniecības fondiem un Eiropas informācijas centriem nolūkā veicināt novatoriskus 
ražojumus un lietojumu;

17. prasa, lai Komisija piešķir īpašu nozīmi programmām, kuras ir paredzētas informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju un uzņēmējdarbības veicināšanai — prasmēm, kuras ir 
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nepieciešamas uz zināšanām balstītā sabiedrībā, jo tām ir svarīga sociāla, teritoriāla un 
kultūras ietekme;

18. aicina veikt pētījumus, ņemot vērā, piemēram, iepriekšējo pozitīvo pieredzi, lai jau 
iepriekš noteiktu iespējamo iedzīvotāju skaita samazināšanos apgabalos ar zemiem 
ekonomikas rādītājiem, īpaši lauku apgabalos, kā arī to vajadzības un specifiskas 
problēmas, lai veiktu profilaktiskus pasākumus iedzīvotāju pārmērīgas koncentrācijas 
nepieļaušanai reģionos ar augsti attīstītu rūpniecību un lai sasniegtu līdzsvarotāku 
ekonomisko darbību sadalījumu visos ES reģionos, tostarp jaunu un labāku darba vietu 
radīšanu un visu pilsoņu labāku pieeju sociāliem pakalpojumiem;

19. uzsver ESF dalības nozīmi integrētajā atbalstā lauku rajoniem un uzskata, ka atbalstam 
lauku rajoniem jāpamatojas uz visaptverošu plānošanas procesu, ņemot vērā Vadošās 
programmas pozitīvo pieredzi un iesaistot lauku rajonos strādājošos; uzsver, ka prioritāte 
jāpiešķir visu lauku rajonu finansējuma sinerģijas radīšanai un ka tādējādi tādas 
decentralizēta finansējuma koncepcijas kā vispārējās dotācijas ir īpaši piemērotas šim 
mērķim;

20. uzskata, ka dažās dalībvalstīs sabiedriskā un privātā sektora investīciju partnerības ir 
pierādījušas savu efektivitāti un aicina dalībvalstis veicināt to izveidi;

21. uzskata, ka ES jāveicina uzņēmumu restrukturizācija dalībvalstīs, lai sekmētu un uzturētu 
nodarbinātību, sociālo labklājību un konkurētspēju nesen liberalizētajā tirgū, kā arī 
mazinātu globalizācijas sociālās sekas.
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