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IEROSINĀJUMI

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

1. atgādina, ka stratēģija „Eiropa 2020” tika iecerēta kā galvenais instruments Eiropas valstu 
ekonomikas izkļūšanai no krīzes un ka reģionālā un kohēzijas politika budžetu aspekta un 
daudzlīmeņu pārvaldības pieejas dēļ ir atzītas par svarīgākajiem instrumentiem šīs 
stratēģijas mērķu sasniegšanai; tādēļ uzskata, ka attālākajiem reģioniem kā neatņemamai 
Savienības daļai vajadzētu būt noderīgiem stratēģijas „Eiropa 2020” uzdevumu un mērķu 
sasniegšanai un tāpēc tiem, ņemot vērā to nošķirtību, izolētību uz salām, mazo teritoriju, 
sarežģīto reljefu un klimatu un tautsaimniecības atkarību no dažiem ražojumiem, kā tas 
noteikts LESD 349. pantā, vajadzētu piešķirt nepieciešamos finanšu līdzekļus, kas šiem 
reģioniem dotu iespēju pilnībā sniegt ieguldījumu jaunajā Eiropas Savienības ekonomikas 
un budžeta stratēģijā laikposmam līdz 2020. gadam šo reģionu un visas ES interesēs;

2. pauž nožēlu, ka Komisijas priekšlikumā daudzgadu finanšu shēmai (DFS) laikposmam no 
2014. līdz 2020. gadam ir ierosināts samazināt visiem kohēzijas politikas pasākumiem un 
mērķiem paredzētos līdzekļus (– 5,1 % 2011. gada nemainīgajās cenās1) un ka nav 
saudzēts arī attālākajiem reģioniem paredzētais papildu finansējums; uzsver, ka 
attālākajiem reģioniem paredzētā finansējuma kopējo samazinājuma apjomu nav 
iespējams noteikt, jo īpašais piešķīrums EUR 926 miljonu apjomā nākamajā DFS aptver 
ne vien attālākos reģionus, bet arī mazapdzīvotās ziemeļu teritorijas, kā izklāstīts 
Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās līguma Protokolā Nr. 6; tomēr norāda, ka 
papildu piešķīrums, kas paredzēts attālākajiem reģioniem un mazapdzīvotajām ziemeļu 
teritorijām laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam (EUR 926 miljoni), ir apmēram 50 % no 
summas, kas piešķirta laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam (EUR 1 738 miljoni);

3. atgādina, ka attiecībā uz attālākajiem reģioniem vajadzētu paredzēt īpašus pasākumus un 
papildu finansējumu, lai kompensētu trūkumus, kas izriet no faktoriem, kuri minēti LESD 
349. pantā; uzskata, ka līdzfinansējuma maksimāli pieļaujamo likmju noteikšana 85 % 
apmērā attālākajos reģionos ir pozitīvs solis šajā virzienā, un aicina Komisiju noteikt citus 
veidus, kā sniegt atbalstu šiem reģioniem, īpaši gadījumā, ja tiek samazināts tiem 
nākamajā plānošanas periodā piešķirtais finansējums;

4. saskaņā ar secinājumiem, kas izklāstīti  Piektajā ziņojuma par ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, uzsver nepieciešamību palielināt kohēzijas politikas instrumentu 
elastību tā, lai padarītu iespējamus ieguldījumus, kas var nodrošināt tādu izaugsmes un 
attīstības līmeni, kas atbilst stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem, pat pastāvot īpašiem 
ģeogrāfiskiem un demogrāfiskiem apstākļiem;

5. uzsver nepieciešamību palielināt sinerģiju starp kohēzijas politikas līdzekļiem un 
pētniecības un attīstības pamatprogrammu, lai pastiprinātu attālāko reģionu attīstību un 
novērstu pētniecībai paredzēto līdzekļu nepietiekamu izmantošanu;

                                               
1 Visi šajā atzinumā minētie skaitļi ir pamatoti uz aprēķiniem, ko sagatavojuši Eiropas Komisijas ĢD REGIO par 
kohēzijas politikas izstrādi, koordinēšanu un informāciju par kohēzijas politiku atbildīgo direktorātu darbinieki.
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6. pauž nožēlu, ka ir samazināti līdzekļi arī citās kohēzijas jomās — precīzāk, attiecībā uz 
nākamo plānošanas laikposmu Komisija ierosina vispārēju ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas finansējuma samazinājumu par 5,1 % 2011. gada nemainīgajās 
cenās, tostarp konverģences reģioniem (tai skaitā pārejas reģioniem) paredzētā 
finansējuma samazinājumu par 20,2 %, konkurētspējas reģioniem paredzētā finansējuma 
samazinājumu par 5,6 % un no Kohēzijas fonda paredzēto piešķīrumu samazinājumu par 
2,9 %;

7. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu iekļaut budžeta pozīciju „Attālākie reģioni un reģioni ar 
ļoti zemu iedzīvotāju blīvumu” 2014.–2020. gada DFS, jo tas radīs skaidrāku saikni starp 
šiem reģioniem piešķirtajiem līdzekļiem un to mērķiem;

8. vērš uzmanību uz nepieciešamību priekšlikumā par nākamo DFS ņemt vērā to, ka dažas 
Eiropas teritorijas 2014.–2020. gada periodā iegūs „attālākā reģiona” statusu; prasa 
Eiropas Komisijai attiecīgi pielāgot savas budžeta prognozes.
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