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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka kohēzija ir viens no Savienības mērķiem, kas noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 3. pantā, definēts LESD 174. pantā un ir Savienības un dalībvalstu dalītā 
kompetencē; uzsver, ka kohēzijas politika ir viena no svarīgākajām ES politikas jomām 
un tās galvenā publisko investīciju politika, kuras budžets 2014.–2020. gada DFS ir 
351,8 miljardi EUR (trešā daļa no DFS), ka tai būtu tādai jāpaliek arī nākamajā DFS bez 
turpmākiem samazinājumiem un ka jaunām Savienības iniciatīvām ir jāpiešķir jauni un 
pietiekami finanšu resursi, un uz tām jāattiecina koplēmuma procedūra;

2. uzsver, ka kohēzijas politikas pamatā ir solidaritātes politika, tās Līgumā noteiktais 
mērķis ir veicināt un atbalstīt dalībvalstu un reģionu vispārēju saskanīgu attīstību, tā 
sekmē sadarbību starp reģioniem un ar to tiecas samazināt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās atšķirības starp Savienības reģioniem un to iekšienē un nodrošināt, ka 
neviens reģions netiek atstāts novārtā, ņemot vērā demogrāfiskās problēmas; uzskata, ka 
kohēzijas politika rada izaugsmi un darbvietas visā Savienībā, kā arī palīdz sasniegt 
galvenos Savienības mērķus un prioritātes, cita starpā tās klimata un enerģētikas 
mērķrādītājus, kā arī pārdomātu, ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomikas izaugsmi; 
norāda, ka ar papildināmību var panākt strukturālo fondu līdzsvarotu izmantošanu 
apvienojumā ar visiem pieejamajiem avotiem, arī finanšu instrumentiem;

3. atzinīgi vērtē to, ka vairs nav maksājumu vajadzību attiecībā uz 2007.–2013. gadu, 
uzlabotā maksājumu izpilde un uzlabotais projektu atlases rādītājs pieaug optimālā 
tempā un vietējās projektu atlases temps beidzot neatpaliek no iepriekšējā plānošanas 
perioda līmeņiem un turpina pieaugt, sasniedzot 83 % 2019. gada septembrī; tomēr 
norāda uz lielajām atšķirībām starp dalībvalstīm saistībā ar šo rādītāju un aicina 
Komisiju vairāk palīdzēt atpaliekošajām dalībvalstīm uzlabot rezultātus;

4. norāda, ka 2020. gada budžeta projektā 1.b izdevumu apakškategorijai paredzētās 
saistību apropriācijas ir palielinātas par 2,5 % salīdzinājumā ar 2019. gada ES budžetu, 
savukārt maksājumu apropiācijas kopumā ir palielinātas par 6,4 %;

5. aicina Komisiju un Padomi ņemt vērā šajā plānošanas periodā gūto pieredzi un 
nepieļaut turpmākas maksājumu krīzes un turpmākus maksājumu kavējumus; vērš 
uzmanību uz to, ka novēlotās programmu sākšanas un īstenošanas dēļ uzkrājās daudz 
maksājumu pieprasījumu;

6. uzsver, ka LESD 349. pantā minētie tālākie reģioni gūst labumu no īpašiem 
pasākumiem, jo īpaši kohēzijas politikas kontekstā, attiecībā uz nosacījumiem, kurus 
piemēro piekļuvei finansējumam, kas ir ļoti vajadzīgs un būtiski nepieciešams, lai 
veicinātu šo reģionu ilgtspējīgu attīstību un tādējādi sasniegtu ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, ņemot vērā to ekonomisko un sociālo situāciju, to ģeogrāfiskās nošķirtības lielo 
strukturālo ietekmi un to īpašo pakļautību ar klimata pārmaiņām saistītajai ietekmei;

7. atgādina, ka kohēzijas politika ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, ar kuriem 
pievēršas Komisijas 2020. gada budžeta projektā izklāstītajām prioritātēm; uzsver 
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kohēzijas politikas ieguldījuma atdevi, proti, katrs investētais 1 EUR dod 2,74 EUR 
vērtu rezultātu izaugsmes un darbvietu izveides ziņā;

8. vēlreiz apstiprina, ka, lai sasniegtu kohēzijas politikas mērķus, reģionālajām, vietējām, 
pilsētu un citām pašvaldībām ir jāstrādā kopā un jāveido dialogs ar pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, to skaitā augstskolām, vides organizācijām un grupām, kas 
pārstāv etnisko un reliģisko daudzveidību vai dažāda vecuma iedzīvotājus, cilvēkus ar 
invaliditāti, dažādu seksuālo orientāciju vai dzimtisko identitāti;

9. atgādina, ka kohēzijas politika ir noderīgs instruments migrantu uzņemšanas un 
integrācijas atbalstam, un uzstāj, ka 2020. gada ES budžetam būtu jādod ieguldījums ar 
migrāciju saistīto problēmu risināšanā solidaritātes garā;

10. prasa pārplānot Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu pēc vienošanās panākšanas 
2019. gada budžeta procedūrā, lai ievērojami palielinātu saistību apropriāciju līmeni; 
uzstāj, ka ir jāfinansē īpaši pasākumi ar mērķi ierobežot jauniešu masveida aizplūšanu 
no mazāk attīstītajiem reģioniem;

11. ir nobažījies par sekām gadījumā, ja netiks panākta vienošanās par Brexit, un jo īpaši uz 
iespējamo negatīvo ietekmi uz kohēzijas politiku un pārrobežu reģioniem; uzsver, ka 
sarunas par nākamo DFS ir ļoti svarīgas, un šajā saistībā mudina pēc iespējas ierobežot 
Brexit ietekmi uz kohēzijas politikas budžetu;

12. vēlreiz uzsver, ka ir svarīgi stiprināt vietējo un reģionālo pašvaldību administratīvo 
spēju, kas ir svarīgs elements pareizas projektu sagatavošanas un praktiskās īstenošanas 
nodrošināšanai;

13. norāda, ka 2020. budžeta gads ir pēdējais gads pašreizējā DFS periodā, un tāpēc uzsver, 
cik svarīgi ir sagatavoties un raiti pielāgoties jaunajam finanšu periodam;

14. pauž bažas par to, ka netiks sasniegts mērķis 20 % no ES budžeta 2014.–2020. gada 
DFS veltīt ar klimatu saistītiem izdevumiem, un mudina Komisiju būtiski palielināt ar 
klimatu saistīto izdevumu procentuālo daļu 2020. gadā; aicina dalībvalstis un reģionus 
pienācīgi ņemt vērā kohēzijas politikas svarīgo devumu ieguldījumā klimata 
aizsardzībai un mērķa attiecībā uz Savienības izdevumiem klimata jomā sasniegšanā, 
vienlaikus uzsverot, ka nepieciešams samazināt klimata budžeta deficītu 
3,5 miljardu EUR apmērā un netērēt publiskos līdzekļus fosilajam kurināmajam, un 
vairāk pievērsties cīņai ar klimata pārmaiņām, lai īstenotu Parīzes nolīgumu;

15. uzskata, ka būtu jāsniedz pietiekams atbalsts darbībām, kas īpaši vērstas uz veselības un 
vides aspektu un kas varētu izrietēt arī no prasībām saistībā ar enerģētikas pārkārtošanu, 
piemēram, kodolspēkstaciju ekspluatācijas izbeigšanu; atgādina, ka ir nepieciešams 
dekarbonizēt 41 no ogļu ieguves atkarīgu reģionu, pārkvalificējot ogļu nozares darba 
ņēmējus un uzlabojot viņu prasmes, un nodrošināt taisnīgu pāreju uz ilgtspējīgu 
ekonomiku, izveidojot Taisnīgas pārkārtošanās fondu ar pietiekamu budžeta līdzekļu 
piešķīrumu, lai nodrošinātu taisnīgu un godīgu pāreju uz bezoglekļa ekonomiku līdz 
2050. gadam;

16. norāda, ka attiecībā uz pārvietojumiem uz Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu 2020. gads būs otrais gads, kurā var pieprasīt papildu priekšfinansējumu 
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darbībām, kas sāktas 2014., 2015. vai 2016. gadā, un pēdējais gads neizmantoto 
līdzekļu pārdalei;

17. uzsver, ka attiecībā uz kohēzijas politiku nebūtu jāveic nekādi pārvietojumi, kas varētu 
apdraudēt strukturālo un investīciju fondu spēju sasniegt to mērķus;

18. norāda, ka Strukturālo reformu atbalsta programma tiks finansēta, izmantojot vispārējo 
rezervi saistībām; brīdina, ka finansējuma palielināšana nedrīkstētu notikt uz kohēzijas 
politikas rēķina; atgādina, ka jaunas Savienības iniciatīvas būtu jāfinansē ar jauniem 
papildu līdzekļiem, nevis uz ilglaicīgu Savienības rīcībpolitiku rēķina; norāda, ka 
kohēzijas politikai un ekonomikas pārvaldībai var būt dažādi mērķi un ka, īstenojot 
reformas, būtu pienācīgi jāņem vērā teritoriālā ietekme;

19. pauž nožēlu par Kohēzijas fonda apropriāciju samazinājumu salīdzinājumā ar 
iepriekšējo plānošanas periodu un norāda uz attīstības līmeņa atšķirību palielināšanās 
risku pamata infrastruktūras, jo īpaši transporta infrastruktūras, jomā; pieprasa 
elastīgākus budžeta mehānismus, lai atvieglinātu finansējuma pārdali papildu 
investīcijām pamata infrastruktūrā, jo īpaši TEN-T infrastruktūrā, kas ir Savienības 
līmeņa ekonomiskās, sociālās un teritoriālās iekļautības virzītājspēks tajās dalībvalstīs, 
kurās attīstība nepārprotami atpaliek;

20. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai Savienības līdzekļi tiktu izmantoti 
pārredzami, taisnīgi un atbildīgi.
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