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IEROSINĀJUMI 

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 174. pantu Savienības 

mērķis ir veicināt tās vispārēju harmonisku attīstību un mazināt dažādu reģionu attīstības 

līmeņa būtiskas atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību; 

2. uzsver, ka stipra eurozona ir priekšnoteikums spēcīgai Eiropai kopumā, un ka vienotā 

valūta, tāpat kā kohēzijas politika, palīdz sasniegt ilgtermiņa mērķus, cenšoties sekmēt 

izaugsmi un nodarbinātību, veicināt lielāku stabilitāti, palielināt drošību un dot labākas 

iespējas; tomēr uzsver, ka eurozona nevar gūt panākumus un sekmēt ievērojamu izaugsmi, 

kas nepieciešama darbvietu radīšanai un attīstībai, ja nav kopīgu centienu, lai īstenotu 

pareizu ekonomikas politiku, ko veido investīcijas, strukturālas reformas un fiskālā 

konsolidācija visās dalībvalstīs, turklāt gan eurozonā, gan ārpus tās; norāda, ka 

ekonomikas politika būtu jāizstrādā katrai dalībvalstij atsevišķi, pamatojoties uz attiecīgās 

dalībvalsts īpatnībām, kā tas notiek Eiropas pusgada gadījumā, un nepārprotami būtu 

jāatsakās no viena it kā visiem piemērota risinājuma, kā arī nedrīkstētu pieļaut nekādu 

ģeogrāfisku vai cita veida dalījumu, piemēram, starp eurozonas dalībvalstīm un 

dalībvalstīm, kas ir ārpus tās; šajā sakarībā ņem vērā pētījumu par kohēzijas politikas 

investīciju ārējo ietekmi, kas liecina par atdevi no investīcijām neto maksātājvalstīs, kas ir 

rezultāts saņēmējās dalībvalstīs veiktajām investīcijām darbības programmu īstenošanas 

ietvaros1; 

3. tomēr piekrīt, ka nevienlīdzība un atšķirības eurozonā, jo īpaši attiecībā uz nodarbinātību 

un bezdarba līmeni, apdraud Ekonomikas un monetāro savienību un ES kopumā, un tās 

būtu cik vien iespējams jānovērš; šajā sakarībā atgādina, ka ņemt vērā reģionālās 

atšķirības un uzraudzīt to attīstību, neapšaubāmi, ir ļoti svarīgi, izstrādājot un īstenojot 

kohēzijas politiku, jo uzdevumu risināšana eurozonā, proti, tās pārvaldības uzlabošana, 

fiskālās konverģences palielināšana un labāka koordinācija ar Eiropas Centrālās bankas 

(ECB) pasākumiem, varētu radīt labvēlīgāku vidi kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai; 

4. norāda, ka IKP uz vienu iedzīvotāju rādītāja attīstība eurozonā nonākusi tuvu stagnācijai; 

turklāt prasa piemērot plašākus sociālekonomiskus novērtēšanas kritērijus, tostarp, 

piemēram, sociālā progresa indeksu, kas būtiski papildinātu IKP rādītāju; norāda uz 

Stabilitātes un izaugsmes pakta parametriem un atzīmē apkopotu datu izmantošanu, kas 

var neļaut pilnībā izprast ekonomiskos un sociālos kontrastus un atšķirības starp 

dalībvalstīm un reģioniem, kas savukārt radītu vajadzību veikt turpmākus pasākumus 

saistībā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru; uzsver, ka ļoti daudz ES iedzīvotāju dzīvo zem 

nabadzības sliekšņa; tādēļ prasa īstenot visaptverošu nabadzības apkarošanas stratēģiju, lai 

sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus; uzsver, ka ir jāizmanto līdzsvaroti spēka un 

solidaritātes pasākumi, lai īstenotu ES ekonomikas, monetāro un citus politikas virzienus; 

uzsver, ka ievērojamu skaitu konkrētai valstij adresēto ieteikumu nevar pilnībā īstenot, ja 

aktīvu lomu neuzņemas vietējās un reģionālās pašvaldības; tāpēc aicina Komisiju un 

                                                 
1 Ziņojums „Kā ES-15 dalībvalstis gūst labumu no kohēzijas politikas V4?”, kas ir daļa no Polijas Ekonomiskās 

attīstības ministrijas pasūtītā pētījuma par ex-post novērtējumu un prognozēm par V4 valstīs īstenotās kohēzijas 

politikas rezultātā radītajām priekšrocībām ES-15 valstīm. 
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dalībvalstis izstrādāt procesu vietējo un reģionālo pašvaldību pienācīgai iesaistei Eiropas 

pusgadā; 

5. atzinīgi vērtē to, ka kohēzijas politikas finansējums laikposmam no 2014. līdz 

2020. gadam ir EUR 454 miljardi pašreizējās cenās; tomēr uzsver, ka kohēzijas politika 

nav tikai instruments, bet ilgtermiņa strukturāla politika, kuras mērķis ir mazināt reģionu 

attīstības līmeņa atšķirības un veicināt investīcijas, nodarbinātību, konkurētspēju, 

ilgtspējīgu attīstību un izaugsmi, un ka tā ir vissvarīgākā un visaptverošākā politika, kuras 

mērķis ir stiprināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju visās dalībvalstīs, 

nenošķirot valstis eurozonā un ārpus tās; atgādina, ka ES budžets ir 50 reizes mazāks nekā 

kopējie ES-28 dalībvalstu valdību izdevumi un veido vien aptuveni 1 % no ES-28 IKP; 

tādēļ uzsver, ka vajadzētu veidot sinerģijas starp ES un dalībvalstu budžetiem, 

politiskajām prioritātēm un darbībām un projektiem, kuri paredzēti ES mērķu 

sasniegšanai, vienlaikus saglabājot līdzsvarotu ES politikas ietvara ekonomisko un sociālo 

dimensiju; norāda, ka ESI fondu līdzfinansējuma prasības ir nozīmīgs instruments 

sinerģiju veidošanai; uzskata, ka ES budžeta vienotības princips būtu jāsaglabā; atzinīgi 

vērtē pašreizējā plānošanas periodā ieviestos pasākumus, lai kohēzijas politiku labāk 

saskaņotu ar stratēģiju “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei; 

6. uzsver ciešo saikni starp kohēzijas un ekonomikas politikas mērķiem, kā arī to, ka 

ievērojama ES budžeta daļa ir veltīta gada izaugsmes pētījuma un Eiropas pusgada 

prioritātēm, galvenokārt daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 1.a apakškategorijas un ESI 

fondu ietvaros; tomēr uzsver, ka, ņemot vērā kohēzijas politikas mērķus, struktūru un tās 

izšķirošo nozīmi ES reģioniem, ir grūti šīs politikas finansējumu sasaistīt ar centrālo 

valdību makroekonomisko sniegumu; uzskata — tā kā kohēzijas politikas finansējums ir 

paredzēts investīciju, izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai visā Eiropas Savienībā, 

Komisijai ciešā sadarbībā ar dalībvalstu valdībām būtu jāizpēta, vai un kā Stabilitātes un 

izaugsmes pakta noteikumi būtu attiecināmi uz vietējā un reģionālā līmeņa 

līdzfinansējumu; 

7. uzsver, ka ES kohēzijas politika ir labākais līdzeklis, lai veicinātu gan konkurētspēju, gan 

solidaritāti visos ES reģionos, jo ar to atbalsta centienus visaptveroši un saskaņoti risināt 

vietējas un specifiskas problēmas saskaņā ar Savienības kopējiem politikas mērķiem, tai ir 

būtiska loma svārstību novēršanā un stabilitātes nodrošināšanā, un tāpēc ir būtiski to 

turpināt attiecībā uz visiem ES reģioniem arī pēc 2020. gada, saglabājot šīs politikas 

budžetu, lai cīnītos pret atšķirībām starp reģioniem un pašos reģionos, kuras pēc krīzes ir 

palielinājušās, un ka to vajadzētu papildināt gan ar citiem centieniem sekmēt konverģenci, 

gan mērķiem ekonomikas un sociālajā jomā, lai nodrošinātu iekšējā tirgus pareizu 

darbību; jo īpaši uzskata, ka investīcijas fiziskajā un digitālajā infrastruktūrā palīdz 

veicināt izaugsmi un pārvarēt atšķirības starp dalībvalstīm un reģioniem; šā iemesla dēļ jo 

īpaši aicina pagarināt Kohēzijas fonda darbību arī pēc 2020. gada; uzskata, ka kohēzijas 

politika var un tai vajadzētu palīdzēt rast risinājumus, kā likt lietā reģionu neizmantoto 

potenciālu; uzsver, ka arī nākotnē būtu jāsaglabā ilgtermiņa un integrētā pieeja kohēzijas 

politikai; 

8. atgādina par nepieciešamību likvidēt plaisu starp ES un tās iedzīvotājiem; uzsver, ka 

kohēzijas politika ir unikāls instruments, lai nodrošinātu, ka ES sniedz vietēju labumu, 

apvienojot svarīgākos ES mērķus ar teritoriālajām vajadzībām un realitātēm pieejā, kas 

balstīta uz katras atsevišķās vietas īpatnībām; aicina ES iestādes un visas ieinteresētās 
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personas pastiprināt centienus, lai labāk informētu par šīs kopējās un uz solidaritāti 

balstītās ES politikas dotajiem rezultātiem un pievienoto vērtību, kas nāk par labu visām 

dalībvalstīm; uzsver, ka vietējām ieinteresētajām personām ir jāuzņemas galvenā atbildība 

par to, lai tiktu uzlabota informētība par ES investīcijām; uzsver, ka kohēzijas politikai ir 

būtiska ietekme uz ekonomiku un sociālo jomu, kā arī tā sniedz būtisku ieguldījumu 

Eiropas integrācijas procesā; 

9. pauž pārliecību, ka kohēzijas politikas pilsētu dimensijai var būt svarīga loma, lai 

atbalstītu izaugsmi, nodarbinātību, iekļautību, integrāciju un inovācijas, turklāt ne tikai 

lielos pilsētcentros, bet arī piepilsētu un pilsētām piegulošās teritorijās, lauku apgabalos un 

visos reģionos ar īpašām ģeogrāfiskām īpatnībām, kā norādīts LESD 174. pantā; uzsver 

augsto zinātības līmeni pilsētcentros un to spēju pārvaldīt ES finansējumu; 

10. uzskata, ka ilgtspējīgas izaugsmes un kvalitatīvas nodarbinātības veicināšanai ir jāstiprina 

atbalsts izglītībai, sociālajai iekļaušanai un pētniecības un inovācijas projektiem, tostarp jo 

īpaši jaunajām iniciatīvām, kas saistītas ar talantīgiem jauniešiem un jaunuzņēmumiem, kā 

arī jāvienkāršo piekļuve nepieciešamajiem līdzekļiem un nosacījumi to saņemšanai; 

uzsver, ka izglītības un zinātnes sistēmu reformas, saikņu veidošana ar uzņēmējiem un to 

vajadzībām un ar darba tirgu, kā arī nodokļu un finanšu sistēmas reformas ir 

priekšnoteikumi inovācijām, jaunuzņēmumiem un uz pētniecību orientētai sabiedrībai un 

ekonomikai; atzīst, cik svarīgi ir veicināt tehnoloģiju jaunuzņēmumus un ekosistēmas, 

kurās apvienojas uzņēmēji, investori, speciālisti un konsultanti, lai paātrinātu novatoriskus 

projektus; atzinīgi vērtē uzņēmēju un MVU konkurētspējas programmām sniegto atbalstu, 

īpašu uzmanību pievēršot sievietēm uzņēmējām un dodot priekšroku ekonomikas 

izaugsmei un darbvietu radīšanai; 

11. uzsver, ka darba ražīgums ir galvenokārt atkarīgs no izmantotā kapitāla summas, 

pielietotajām tehnoloģijām un inovāciju ieviešanas ātruma; uzsver, ka strukturālās 

reformas ir paredzētas, lai īstenotu pāreju uz produktīviem uzņēmumiem un nozarēm; 

12. norāda, ka vēl arvien pastāvošā lielā nevienlīdzība starp dalībvalstīm sekmē migrāciju no 

nabadzīgākām uz pārtikušākām valstīm, kas bieži rada nopietnu intelektuālā darbaspēka 

aizplūšanu, jo lielākā daļa augsti kvalificētu cilvēku dodas strādāt labāk apmaksātu darbu 

ES pamatreģionos; 

13. norāda, ka bezdarba līmenis eurozonā vēl nav samazinājies līdz pirmskrīzes līmenim; 

pauž bažas par smagajām sekām, ko rada augsts bezdarba līmenis vairākās dalībvalstīs, jo 

īpaši attiecībā uz jauniešiem un gados vecākiem cilvēkiem; tādēļ uzskata, ka ES eurozonā 

īstenoto pasākumu mērķim vajadzētu būt tādas politikas īstenošanai, ar kuru efektīvi 

veicinātu nodarbinātību un cīnītos pret darba nedrošību; šajā sakarībā uzskata, ka garantija 

jauniešiem un Eiropas Jaunatnes iniciatīva palīdz dalībvalstīm iesaistīt jauniešus darba 

tirgū; tādēļ prasa šo iniciatīvu turpināt arī nākamajā finanšu plānošanas periodā un tās 

budžetu ievērojami palielināt, jo tā ir svarīgs līdzeklis, lai ne tikai veicinātu ekonomikas 

izaugsmi, bet arī stiprinātu sociālo kohēziju; 

14. atzīst, ka ES un valstu budžetu arvien pieaugošās sinerģijas kontekstā ES ir jārisina 

jaunas, nopietnas problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, migrantu un bēgļu, kuriem 

piešķirta starptautiska aizsardzība, integrācija, stingrāka kopējā aizsardzības politika, 

izglītības, nodarbinātības un mājokļu jautājumi un diskriminācijas apkarošana, turklāt 

daudzas no šīm problēmām varētu risināt ar kohēzijas politikas palīdzību, un daļēji tas jau 
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notiek; tomēr uzsver, ka ar kohēzijas politiku jau pašlaik risina milzīgu daudzumu 

problēmu saistībā ar līgumos noteiktajiem mērķiem, un tādēļ norāda, ka, lai spētu risināt 

turpmākas problēmas, attiecīgi palielinot būtu jāpielāgo arī kohēzijas politikas finanšu 

resursi, lai šai politikai neatņemtu tās mērķu īstenošanai vajadzīgos līdzekļus; 

15. norāda, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES atstās lielu ietekmi uz ES budžetu; šajā 

saistībā aicina pastiprināt komunikācijas centienus, lai akcentētu kohēzijas politikas 

devuma pievienoto vērtību izaugsmes veicināšanā un darbvietu radīšanā ES reģionos un 

tādējādi apliecinātu, ka ES kohēzijas politikai arī turpmāk vajadzētu būt svarīgākajam ES 

investīciju instrumentam nākamajā plānošanas periodā; 

16. uzskata, ka būtu jākoordinē dažādie finansējuma avoti, stiprinot un veidojot jaunas 

sinerģijas līdzekļu labākai izmantošanai saistībā ar visiem pašreizējiem instrumentiem, 

piemēram, pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, Eiropas Infrastruktūras savienošanas 

instrumentu (EISI), “Erasmus+” un “Life+”; atkārtoti norāda, ka dotācijām arī turpmāk 

vajadzētu būt kohēzijas finansējuma galvenajam avotam, neskarot finanšu instrumentus, 

kuriem ir svarīga nozīme konkrētos gadījumos; uzsver, ka Eiropas Stratēģisko investīciju 

fonds (ESIF) un ESI fondi dažos gadījumos var viens otru papildināt, tomēr ESIF nekādā 

veidā nedrīkstētu apdraudēt kohēzijas politikas stratēģisko saskaņotību, teritoriālo 

koncentrāciju un ilgtermiņa perspektīvu; 

17. pauž pārliecību, ka kohēzijas politikai jāsaglabā tās fundamentālā nozīme, taču jākļūst 

elastīgākai, tajā jāizmanto efektīvāki instrumenti, jāsamazina pārmērīga reglamentēšana, 

tai jābūt vairāk orientētai uz rezultātu sasniegšanu un tā jāpadara vienkāršāka un 

efektīvāka, lai nodrošinātu līdzekļu efektīvāku izmantošanu un sasniegtu labākus 

rezultātus nākamajā laikposmā pēc 2020. gada; uzskata, ka pareiza, pārredzama un 

atbildīga ES līdzekļu izmantošana kopumā atbilst principam par Eiropas projekta 

tuvināšanu ES iedzīvotājiem. 
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