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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka atbilstoši Lisabonas līguma noteikumiem un līdzšinējai paraugpraksei kohēzijas 
politikai arī turpmāk vajadzētu būt neatkarīgai un nevajadzētu mainīt tās pašreizējo 
pamatojumu un principus, izkliedējot reģionālās politikas resursus pa nozarēm; uzsver, ka 
kohēzijas politikai un projektiem vajadzētu būt ciešāk saistītiem ar prioritātēm, kas 
noteiktas stratēģijā „ES 2020”; uzsver, ka ir skaidri jānosaka mērķi un jānovērtē izvirzīto 
mērķu sasniegšana, jārīkojas elastīgi, pārskatot darbības programmas un pārdalot līdzekļus 
starp programmām, kā arī katram pārvaldības līmenim jānosaka skaidras pilnvaras;

2. norāda, ka kohēzijas finansējums būtu jāizmanto, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību ES 
kopumā, jo īpaši nodrošinot to reģionu un apakšreģionu potenciāla labāku izmantošanu, 
kuru IKP ir zemāks par vidējo līmeni ES, un veicinot ekonomikas un sociālo kohēziju ar 
mērķi veikt pasākumus, lai samazinātu reģionu nevienlīdzību un sekmētu īstenu 
konverģenci; uzsver, ka kohēzijas politika ir svarīgs instruments, lai līdz 2020. gadam 
sasniegtu „20–20–20” mērķi un Eiropas ekonomikai izstrādātu saskaņotu stratēģiju, kas 
ilgākā un vidējā termiņā nodrošinās maksimālu energoefektivitāti un zemu CO2 emisijas 
līmeni, un lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar energoapgādes drošību un darba vietu 
radīšanu vienotā tirgū; apzinās, ka ieguldījumi energoefektivitātes, energoinfrastruktūras 
un atjaunojamās enerģijas projektos, kā arī platjoslas tīkla attīstība un IKT izmantošana 
publiskajā un rūpniecības nozarē nedod paredzētos rezultātus;

3. norāda, ka kohēzijas politika netiek pietiekami efektīvi īstenota attiecībā uz ieguldījumu 
novirzīšanu infrastruktūrai, kas paredzēta, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, piemēram, 
pretplūdu aizsargsistēmām;

4. aicina subsīdiju piešķiršanu saistīt ar iepriekšējiem rezultātiem un Revīzijas palātai un 
OLAF nodrošināt lielākas iespējas uzsākt procedūras, lai atgūtu Eiropas līdzekļus, ja 
dalībvalstis tos izmanto nelietderīgi, kā arī likvidēt nevajadzīgus administratīvos šķēršļus, 
palielināt projektu pārvaldības elastību un saskaņot pārbaudes, lai vienkāršotu tās un 
novērstu pārpratums, kā arī kļūdainu interpretāciju, ko bieži rada pašreizējā administratīvā 
prakse;

5. aicina Komisiju noteikt šķēršļus, kas neļauj procentuāli lielāku šo līdzekļu daļu izmantot 
enerģētikas jomā, un ierosināt papildu pasākumus šīs situācijas uzlabošanai; tomēr 
uzskata, ka ierosinātie pasākumi nevar mainīt kohēzijas politikas pašreizējo pamatojumu 
un radīt jebkāda veida līdzekļu izkliedi pa nozarēm;

6. aicina Komisiju un valstu iestādes uzlabot saikni starp kohēzijas fondiem un pētniecības 
pamatprogrammu, uzsver, ka kohēzijas fondi būtu jāizmanto, lai uzlabotu pētniecības 
infrastruktūru, tādējādi ļaujot pētniecībai sasniegt izcilības līmeni, kas vajadzīgs, lai 
nodrošinātu piekļuvi pētniecības fondiem, un aicina uzlabot informācijas plūsmu starp 
kohēzijas fondiem un pētniecības programmām, ja projektiem ar ievērojamu potenciālu 
būtu nepieciešama piekļuve labākām iespējām to sekmīgai īstenošanai;
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7. saistībā ar kohēzijas politikas un ES finanšu plāna pārskatīšanu prasa Komisijai 
nodrošināt, lai energotaupība attiecīgā gadījumā automātiski būtu viens no nosacījumiem 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu piešķiršanai un lai arvien lielāka līdzekļu daļa 
tiktu iezīmēta energoefektivitātes projektiem (piemēram, tiem, kas attiecas uz ēku,  
elektroenerģijas ražošanas un pārvades energoefektivitāti) un decentralizētiem 
atjaunojamās enerģijas un koģenerācijas projektiem; norāda, ka minētais neļauj nostādīt 
neizdevīgākā stāvoklī projektus, kas nekādā veidā neattiecas uz energoefektivitātes 
jautājumiem un nav saistīti ar tiem, un tas nedrīkst radīt papildu administratīvo slogu 
struktūrfondu un kohēzijas fonda līdzekļu saņēmējiem;

8. pauž pārliecību par to, ka mājokļu nozare var veicināt reģionālo attīstību, nostiprinot 
saimnieciskās darbības, kuras balstītas uz tehnoloģiju attīstību enerģētikas un pilsētu 
modernizēšanas jomā, un stiprinot sociālo kohēziju attiecīgajā jomā; aicina Komisiju līdz 
2011. gada jūnijam uzsākt Eiropas ēku iniciatīvu, lai atbalstītu un līdz 2050. gadam 
nodrošinātu ES vidi, kuras apbūvi veido „nulles enerģijas ēkas”;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis izmantot 2007.–2013. gada finanšu plāna termiņa 
vidusposma pārskata un kohēzijas politikas sniegtās iespējas, lai 2011.–2013. gada 
laikposmā palielinātu Eiropas līdzekļu apguvi;

10. atzīst, ka efektīva resursu izmantošana var nest lielu labumu sabiedrībai un ekonomikai, jo 
īpaši radot darba vietas, kas ir piesaistītas kādai konkrētai vietai, gan pilsētu gan lauku 
teritorijās, it īpaši attiecībā uz MVU;

11. atzīst, ka iespējama efektīvāka līdzekļu izmantošana un sociālos ieguvumus var radīt, 
piešķirot kohēzijas politikas finansējumu tā, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību dalībvalstu 
reģionu un apakšreģionu līmenī; uzskata, ka kohēzijas finansējuma vienmērīgāka sadale 
atraisīs vietējo sociālo potenciālu un vietējos resursus, tādējādi radot jaunas darba vietas;

12. saistībā ar jauno finanšu shēmu un stratēģiju „ES 2020” prasa Komisijai nodrošināt to, lai 
MVU tiktu uzlabota piekļuve reģionālajiem projektiem paredzētajam ES finansējumam, 
izmantojot lielākus budžeta līdzekļus konkrētām MVU programmām, atbalstot apguves 
iespēju uzlabošanu un vienkāršojot administratīvās procedūras; uzsver MVU kā 
novatorisku ekonomikas dalībnieku nozīmīgo lomu, kā arī nepieciešamību „atmodināt 
snaudošos novatorus”, proti, veicināt to, lai MVU tiktu iesaistīti novatoriskos projektos, 
un ļaut tiem labāk apzināties savu potenciālu; 

13. uzsver konkurētspējīgas mežsaimniecības nozares nozīmīgo lomu reģionālajā attīstībā, jo 
īpaši lauku apvidos, kur šī nozare dod lielu ieguldījumu ekonomikas izaugsmē, darba 
vietu nodrošināšanā un labklājības celšanā;

14. uzsver vietējo un reģionālo iestāžu nozīmi kohēzijas politikas īstenošanā; uzskata, ka 
MVU, uzņēmumu tīklu, pētniecības institūtu, kopu un reģionālo iestāžu sadarbība vietējā 
līmenī būtu jāuzlabo, lai ātrāk noteiktu vietējās problēmas un vajadzības, reģionālo 
programmu un projektu iespējas, atbalstot lietišķo pētījumu un inovāciju attīstību un 
kvalificētu darba vietu izveidi; tādēļ aicina padziļināt sadarbību ar vietējām un 
reģionālajām iestādēm kohēzijas politikas īstenošanā un ņemt vērā Reģionu komitejas 
atzinumu „Kohēzijas politikas ieguldījums stratēģijā „Eiropa 2020”” attiecībā uz 
kohēzijas politikas veidošanu finanšu perspektīvā pēc 2013. gada;
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15. šajā sakarā atzinīgi vērtē tādas pašreizējās iniciatīvas kā JASPERS (projektu izstrāde), 
JEREMIE (pašu kapitāls, aizdevumi un garantijas) un JASMINE (mikrokredītu 
mehānismi) un mudina Komisiju turpināt procesa vienkāršošanu un racionalizēšanu, lai 
veicinātu MVU līdzdalību, kā arī noteiktu ES finanšu inženierijas papildinstrumentus;

16. uzsver izglītības un zinātniskās pētniecības nozīmīgo lomu inovāciju veicināšanā, jo īpaši 
IKT jomā un attiecībā uz efektīva enerģijas patēriņa veicināšanu, kā arī saistībā ar 
kohēzijas politiku un ilgtspējīgu ekonomisko attīstību ES;

17. vērš uzmanību uz sarežģījumiem, kas dalībvalstīm rodas, īstenojot ES direktīvas par 
sadzīves atkritumu pārstrādi un apsaimniekošanu, kā arī uz to, ka materiālu un enerģijas 
pārstrāde nodrošina papildu iespējas līdzekļu ieguvei un jaunu darbavietu izveidei, jo īpaši 
reģionālā un apakšreģionālā līmenī;

18. konstatē, ka ieguldījumu apjoms digitālajā ekonomikā pieaug nevienmērīgi; aicina 
Komisiju un dalībvalstis palielināt atbalstu informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, 
veicinot jauninājumus, un dubultot centienus stimulēt ieguldījumus jaunos, atklātos un 
konkurētspējīgos ātrdarbīgos tīklos, lai internets būtu pieejams visur, tādējādi mazinot 
digitālo plaisu starp Eiropas iedzīvotājiem.
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