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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Reģionālās attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka kohēzijas politika ir fundamentāls instruments, ar kuru veicināt ekonomisko un 
sociālo kohēziju, lai īstenotu pasākumus, kas mazinātu reģionālās atšķirības, veicinātu 
īstenu konverģenci un stimulētu izaugsmi un nodarbinātību, kā arī sekmētu vides mērķu 
sasniegšanu;

2. uzsver, ka, pretēji prognozētajam, ieguldījumi vides jomā acīmredzot nepalielināsies, un 
par to liecina arī izraudzīto projektu finansējuma apjoms, kas nesasniedz pat 21 % no 
kopējā programmās paredzētā finansējuma;

3. konstatē, ka veselības aprūpes infrastruktūras jomā tiek investēts aizvien vairāk līdzekļu 
un ka starp kohēzijas politiku un strukturālajām reformām veselības aprūpes nozarē 
pastāv pozitīva sakarība; šī pozitīvā sakarība ir jāņem vērā, definējot nākamā plānošanas 
perioda investīciju prioritātes;

4. uzsver, ka investīcijas dzelzceļa nozarē netiek veiktas atbilstīgi plānam un ir izpildītas 
tikai par 22,5 % no programmās paredzētā kopējā apjoma, kas ir ievērojami mazāk par 
autoceļu nozarē izraudzīto projektu izpildi (34 %) un nepietiekami veicina transporta 
dekarbonizāciju;

5. aicina vides nozarē, sevišķi transversālās jomās, efektīvāk īstenot programmas, kas 
nodrošina Eiropas pievienoto vērtību, piemēram, rīcību ar mērķi ierobežot un mazināt 
klimata pārmaiņas un pielāgoties tām, ieguldījumus tīrākās tehnoloģijās un tehnoloģijās 
ar zemu oglekļa emisiju, rīcību gaisa un ūdens piesārņojuma ierobežošanai un bioloģiskās 
daudzveidības aizsargāšanai, dzelzceļu tīkla paplašināšanu, energoefektivitātes 
sekmēšanu, jo īpaši celtniecības nozarē, un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, tā 
cenšoties sasniegt stratēģijas „ES 2020” mērķus un veicināt zaļo darbavietu radīšanu un 
zaļo ekonomiku; turklāt uzsver, ka šo mērķu sasniegšanā galvenā nozīme ir kohēzijas 
politikai; pieprasa ātri īstenot jau izraudzītos projektus un ātrāk izraudzīties kvalitatīvus 
projektus;

6. aicina vides katastrofu profilaksei un/vai ātrai reaģēšanai uz tām izmantot attiecīgos 
līdzekļus un aicina dalībvalstis paātrināt līdzekļu ieguldīšanu profilakses pasākumos un 
rūpniecisku zonu un piesārņotu teritoriju atveseļošanā, jo pagaidām šajā ziņā izdarīts 
maz;

7. uzsver, ka kohēzijas politika ir viens no instrumentiem, ar kuru palīdzību vajadzētu 
veidot dabas un cilvēka izraisītu katastrofu profilaksei paredzētu finanšu shēmu, 
nodrošinot saikni un atbalstu starp šo instrumentu un citiem, piemēram, lauku attīstības 
politiku, reģionālo politiku, Solidaritātes fondu un Septīto pamatprogrammu; šajā saistībā 
aicina dabas katastrofu profilaksi ņemt vērā, izstrādājot finanšu plānus, kas paredzēti 
laikposmam pēc 2013. gada;

8. pieprasa kvalitatīvāk īstenot programmas tādās jomās kā Kopienas kohēzijas stratēģijas 
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pamatnostādnēs paredzētā veselības veicināšana un slimību profilakse, kā arī veselības 
aprūpes infrastruktūra, kas ir svarīgi faktori visā Eiropā pastāvošo veselības aprūpes 
atšķirību mazināšanai;

9. aicina Komisiju pievērsties jautājumam, kā ar pašreizējām programmām var veselības 
jomā novērst aizvien pieaugošo nevienlīdzību, kas pastāv gan vienā reģionā, gan starp 
vairākiem reģioniem un kas būtiski kavē sociālo kohēziju un sociālo integrāciju 
stratēģijas „Eiropa 2020” nabadzības mazināšanas programmas kontekstā;

10. aicina Komisiju atbalstīt vienkāršāku un elastīgāku noteikumu pieņemšanu saistībā ar 
programmu īstenošanu un gadījumos, kad to prasa dalībvalstis, atkārtoti pārrunāt 
līdzfinansējuma likmi, rēķinoties ar konverģences reģioniem, jo īpaši ar Kohēzijas fonda 
dalībvalstu mazāk attīstītajiem reģioniem un reģioniem, kam raksturīgi nelabvēlīgi 
ģeogrāfiski vai dabas apstākļi, piemēram, attālākajiem reģioniem; prasa, lai informācija 
par kohēzijas politikas finansēto projektu apstiprināšanu un īstenošanu, kuras pamatā 
būtu iespējami sīka statistiski teritoriālo vienību nomenklatūra (NUTS, attiecīgā gadījumā 
NUTS 3), būtu iegūstama reāllaikā plašai sabiedrībai pieejamā tīmekļa vietnē, tādējādi 
paverot iespēju darīt pārredzamāku un stingrāk kontrolēt kohēzijas politikas fondu 
pārvaldību;

11. uzsver, ka kohēzijas politikai vajadzīga pieeja, kurā, izvirzot skaidrus un novērtējamus 
mērķus un rezultatīvos rādītājus, galvenā uzmanība būtu pievērsta rezultātiem; uzsver, ka, 
lai skaidrāk būtu saprotams programmu saturs un ērtāk uzraugāma to īstenošanas gaita, 
visām dalībvalstīm gada ziņojumos jāsniedz laicīga, pilnīga un precīza informācija par 
rādītājiem un par saskaņoto mērķu izpildes progresu;

12. atzīst, ka 2010. gada stratēģiskajā ziņojumā trūkst datu attiecībā uz projektiem, par 
kuriem ir noslēgti līgumi, un attiecībā uz projektiem, kuri ir apmaksāti; tāpēc aicina 
Komisiju iesniegt datus, ar kuru palīdzību varētu izvērtēt kohēzijas politikas faktisko 
īstenošanas gaitu, izmantojot ticamus rādītājus, piemēram, projektu galīgos maksājumus, 
projektu mērķu sasniegšanu un projektu saistību ar attiecīgo stratēģijā „Eiropa 2020” 
noteikto politiku;

13. aicina Komisiju piešķirt finansējumu programmām, kas paredzētas pilsētvides 
atjaunošanai un vides apstākļu uzlabošanai, tostarp ūdens kvalitātes projektiem; 

14. aicina Komisiju reģionos uzlabot saziņu par Eiropas piedāvātajām iespējām ieviest 
jauninājumus vides tehnoloģiju jomā un uzsver vajadzību īstenot pasākumus, kas veicina 
MVU iesaisti;

15. aicina ar kvalitatīvāku valsts, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanu, tādējādi samazinot 
izmaksas un labāk aizsargājot vidi, efektīvāk koordinēt infrastruktūras kohēzijas 
programmas un integrēt tās dažādās jomās, tostarp informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju un enerģētikas jomā; 

16. uzsver, ka līdzekļu piešķiršana un maksājumu veikšana galīgajiem saņēmējiem 
jāvienkāršo un jāpaātrina, vienlaikus nodrošinot finanšu pareizu pārvaldību;

17. atzīst, ka kohēzijas programmas tikai nelielā mērā ietekmē valstu ekonomiskos rādītājus, 
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tostarp IKP, un norāda, ka kohēzijas politikas īstenošana daļēji aizkavējas pārlieku 
neelastīgo procedūru dēļ; tāpēc uzsver, ka jākāpina kohēzijas politikas efektivitāte, 
tostarp mazinot birokrātisko slogu un vienkāršojot līdzšinējās procedūras un metodes 
atmaksājumu saņēmējiem; īpaši norāda uz nepieciešamību panākt līdzsvaru starp 
birokrātisko procedūru vienkāršošanu un krāpšanas apkarošanu;

18. uzsver, ka attiecībā uz kohēzijas programmām ir jāveicina ES budžeta sviras efekts, 
izmantojot jaunus ieguldījumu finansēšanas veidus, tostarp inovatīvus piešķīrumu un 
aizdevumu kombinēšanas paņēmienus, jaunu tirgu pavēršanu dažādiem publiskā un 
privātā sektora partnerības veidiem un starptautisko finanšu iestāžu pieredzes plašu 
izmantošanu;

19. uzsver, ka ar kohēzijas politiku būtu arī turpmāk jāveicina pārrobežu, starptautiskās un 
starpreģionālās sadarbības formas; tāpēc īpaši akcentē vajadzību pārskatīt un vienkāršot 
pārrobežu sadarbības pašreizējo kārtību.
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