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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka „reģionālās saimnieciskās darbības un labklājības līmeņa noteikšana” 
viennozīmīgi ir kohēzijas politikas un struktūrpolitikas aspekts un tādējādi tā ir Reģionālās 
attīstības komitejas kompetencē;

2. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu apspriest priekšrocības, ko sniegtu sociālu un ar vidi 
saistītu rādītāju kopums, kam ES turpmākās politikas veidošanas vajadzībām jābūt 
pieejamam papildus IKP, kurš būtu jāuzskata par galveno kritēriju, lai uzlabotu lēmumu 
pieņemšanas apstākļus, jo īpaši attiecībā uz kohēzijas politiku, un lai labāk risinātu 
problēmas, kas nomāc Eiropas iedzīvotājus; tādēļ atbalsta Eurostat veiktos pasākumus un 
aicina Komisiju izstrādāt jaunu paziņojumu par visiem pieejamajiem rādītājiem, ņemot 
vērā stratēģiju „ES 2020”;

3. norāda, ka Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu1, 
II pielikumā ir noteikti ar bezdarba līmeni, nodarbinātības līmeni, darba ņēmēju izglītības 
līmeni un iedzīvotāju blīvumu saistīti kritēriji, kuri jāizmanto, piešķirot līdzekļus saistībā 
ar „reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības” mērķi; uzsver — lai mērķtiecīgi īstenotu 
programmas reģionos un pilsētās, ir svarīgi valstu un reģionu līmenī noteikt atbilstīgus 
kritērijus un integrēt citus rādītājus papildus IKP;

4. uzskata, ka IKP ir būtisks rādītājs un efektīvs līdzeklis ekonomikas izaugsmes mērīšanai 
reģionos; pauž viedokli, ka 2010. gada 7. oktobra rezolūcija par ES kohēzijas un reģionālo 
politiku pēc 2013. gada2 nodrošina pienācīgu pamatu debatēm par atbilstību ES reģionālo 
fondu izmantošanai; turklāt uzskata, ka attiecīgajā lēmumu pieņemšanas līmenī, 
izstrādājot un īstenojot ES politiku, varētu izmantot  arī papildinstrumentus, kas ietver ar 
vidi saistītus un sociālus kritērijus, kā arī citus faktorus, lai veicinātu pilnīgu reģionālās 
attīstības novērtējumu un mērķtiecīgi īstenotu kohēzijas politiku, kuras galvenais mērķis ir 
panākt visu ES reģionu, tostarp perifēru, attālāko un pierobežas reģionu, līdzsvarotu 
attīstību, ņemot vērā to īpatnības;

5. uzsver, ka kopējais struktūrfondiem, Kohēzijas fondam, Lauku attīstības fondam un 
Zivsaimniecības fondam paredzētais finansējums 2007.–2013. gada laikposmam ir stingri 
balstīts uz dalībvalstu IKP; atgādina, ka šī koncepcija atbilst Eiropas Savienības 
solidaritātes principam, ņemot vērā, ka kohēzijas politikas mērķis ir samazināt Eiropas 
reģionu attīstības līmeņa atšķirības;

6. uzskata, ka reģionālās ekonomikas struktūra ir sarežģīta un ekonomikas, sociālie un vides 
jautājumi noteiktā mērā ir savstarpēji saistīti; uzskata — lai gan, izvērtējot programmu 
īstenošanu reģionos un pilsētās, IKP joprojām ir nozīmīgs un precīzs attīstības rādītājs, 
dažkārt tas var sniegt nepilnīgu priekšstatu un tādēļ nav iespējams ņemt vērā reģionu 

                                               
1 OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.
2 P7_TA(2010)0356.
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faktiskos apstākļus; tādēļ uzskata, ka būtu jārīko padziļinātas, godīgas, atklātas un 
zinātniskas apspriedes par priekšrocībām, ko papildus IKP sniedz citi rādītāji; uzsver —
lai gan IKP būtu jāsaglabā kā galvenais kritērijs attiecībā uz 1. mērķi, attiecībā uz 
2. mērķa reģioniem būtu jāizmanto arī citi kritēriji, lai klasificētu atbalstu un noteiktu ar to 
saistītās prioritātes, pamatojoties uz šo reģionu attiecīgajām sociālajām, ekonomiskajām, 
vides, demogrāfiskajām un ģeogrāfiskajām problēmām, saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1083/2006; norāda, ka dalībvalstis varētu apsvērt tādu papildu rādītāju izvērtēšanas 
turpināšanu kā, piemēram, vides un sociālie faktori, kas sniedz plašāku priekšstatu par 
sabiedrības labklājību, 1. un 2. mērķa reģionu un pilsētu īpatnībām un ES politikas 
nodrošināto pievienoto vērtību valstu līmenī, lai nepieļautu, ka plašas teritorijas ar zemu 
attīstības līmeni nevar izmantot kopējās Eiropas kohēzijas politikas sniegtās attīstības 
iespējas;

7. atgādina, ka veselība, izglītība, pilsoņu aizsardzība, transporta līdzekļi un infrastruktūra, 
vides ilgtspējība, taisnīgums un sociālā integrācija papildus ekonomikas jautājumiem ir 
pilnībā integrēti Eiropas attīstības pamatmodelī; turklāt norāda — lai sasniegtu stratēģijas 
„ES 2020” mērķus un izveidotu līdzsvarotu sociālo tirgus ekonomiku to projektu 
novērtēšanā, kas tiek finansēti, izmantojot kohēzijas politikas finansējumu, būtu jāizvērtē 
dzīves kvalitāte reģionos un reģionu neaizsargātība ekonomikas, sociālajā, ģeogrāfiskajā 
un vides jomā;

8. aicina Komisiju saglabāt IKP un arī turpmāk uzskatīt to par galveno kritēriju, lai noteiktu 
atbilstību reģionālās politikas atbalsta saņemšanai  Eiropas līmenī 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā; tādēļ saistībā ar minēto un nolūkā gūt pilnīgāku priekšstatu par 
reģionālās kohēzijas politiku ir jādod iespēja vietējām iestādēm attiecīgā lēmumu 
pieņemšanas līmenī izmantot citus rādītājus, izstrādājot un īstenojot ES politiku; uzskata, 
ka attiecībā uz reģionālo programmu īstenošanu, ievērojot subsidiaritātes principu, debates 
un apsvērumi par papildus IKP pieejamiem vienkārši un precīzi nosakāmiem rādītājiem 
varētu sniegt pilnīgāku priekšstatu par reģionālās kohēzijas politikas rezultātiem, lai 
sasaistītu valstu ekspertu zināšanas ar ES līmeņa mērķiem;

9. uzskata — ja dalībvalstīm ir zinātniski dati, kas liecina par tādu sekmīgu un ilgstošu 
pieredzi valsts sadales politikā saistībā ar struktūrfondu un kohēzijas fondu izmantošanu, 
kas gūta, piemērojot visaptverošus ekonomiskos, vides un sociālos rādītājus, ar kuriem 
ņem vērā katra reģiona īpatnības, būs jāveic papildu pārbaudes, lai varētu pārbaudīt šo 
rādītāju uzticamību, ilgtspējību un iespējamo piemērojamību, risinot visai Eiropai 
raksturīgas problēmas;

10. atgādina — piemērojot papildu kritērijus, vienmēr būtu jāievēro princips, ka kohēzijas 
pasākumiem ir jābūt koncentrētiem attīstības ziņā atpalikušos reģionos;

11. norāda, ka stingra IKP kritērija piemērošana, lai noteiktu reģionu atbilstību saistībā ar 
konverģences mērķi, rada būtisku „sliekšņa” efektu, kas negatīvi ietekmē reģionus, kuri 
nav atbilstīgi; tādēļ aicina Komisiju izvērtēt iespēju noteikt „konverģences” mērķa un 
„reģionālās attīstības un nodarbinātības” mērķa starpposma mērķi, lai mazinātu minēto 
„sliekšņa” efektu;

12. uzskata — finansējot kohēziju no ES līdzekļiem, nevajadzētu veikt ieguldījumus, neņemot 
vērā faktiskās Eiropas iedzīvotāju bažas.
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