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IEROSINĀJUMI

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

1. atgādina, ka ES budžets galvenokārt ir ieguldījumu budžets, no kura kopējā apjoma 94 % 
tiek ieguldīti atpakaļ dalībvalstīs, un ka vietējās un reģionālās iestādes ir atbildīgas par 
ievērojamu daļu publisko izdevumu Eiropā;

2. uzsver, ka kohēzijas politikai ir izšķiroša nozīme ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas veicināšanā, darbvietu veidošanas un izaugsmes sekmēšanā, kā arī 
makroekonomiskās nevienlīdzības mazināšanā;

3. prasa par prioritāti uzskatīt sinerģijas radīšanu starp ES, dalībvalstu, vietējiem un 
reģionāliem budžetiem; aicina Komisiju sniegt skaidru un konkrētu informāciju par to, kā 
būtu iespējams pastiprināt ES budžeta lomu ieguldījumu veicināšanā dažādos līmeņos; 
aicina dalībvalstis pilnībā un visos līmeņos izmantot papildu finansēšanas iespējas, ko 
nodrošina Eiropas Investīciju banka un jaunais projektu obligāciju instruments; turklāt 
atzinīgi vērtē to, ka finanšu instrumentu izmantošana kohēzijas politikā tiek paplašināta, 
ietverot visus tematiskos mērķus un visus VSS ietilpstošos fondus;

4. pauž bažas par to, ka kohēzijas politikas finansējuma samazinājumi nākamajā DFS 
mazinās valsts, reģionālo un vietējo iestāžu spēju ieguldīt gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā 
izaugsmē; uzsver, ka kohēzijas politikas finansējums būtu jāsaglabā vismaz pašreizējā 
apmērā;

5. aicina iestādes uzlabot spēkā esošos noteikumus, lai reģioni atsevišķās dalībvalstīs, kuras 
īpaši smagi skārusi finanšu krīze, varētu vēl vairāk uzlabot spēju apgūt strukturālos un 
kohēzijas fondus un tiktu novērsta paredzamā apropriāciju atcelšana lielā apmērā;

6. uzsver, ka makroekonomisku nosacījumu izvirzīšana nav pieņemama, jo tā var radīt 
grūtības kohēzijas politikas īstenošanā un, iespējams, apdraudēt ilgtermiņa saistību izpildi; 
atkārtoti norāda, ka makroekonomisko nosacījumu ieviešana ietekmēs reģionus, kam 
atbalsts nepieciešams visvairāk, un uzsver, ka vietējās un reģionālās iestādes nevajadzētu 
sodīt to grūtību dēļ, kuras radušās dalībvalsts līmenī; turklāt uzsver, ka iebilst pret izpildes 
rezervi, kas varētu atturēt reģionus no vērienīgāku un inovatīvāku projektu izvēles par 
labu projektiem ar vieglāk sasniedzamiem mērķiem;

7. uzskata, ka katrā jomā ir jākoncentrējas uz nelielu skaitu prioritāšu; tomēr uzsver, ka ir 
vajadzīga elastība, lai dalībvalstis un reģioni varētu visefektīvāk strādāt kopēju mērķu 
sasniegšanai, vienlaikus ņemot vērā teritoriālās, ekonomiskās un sociālās īpatnības.
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