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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Īpašo komiteju politikas 
uzdevumiem un budžeta resursiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda uz kohēzijas politikas pieaugošo nozīmi pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un 
tās papildināšanu ar trešo pīlāru — teritoriālo kohēziju — un konstatē, ka šo politiku 
vislabāk var aktīvi īstenot dalībvalstis, reģioni un pilsētas, bet nozaru pieeja tālab ir 
nelietderīga un tā būtu pretrunā Līgumam par Eiropas Savienības darbību;

2. uzskata, ka kohēzijas politika ir svarīgs stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanas instruments 
un ka pamatota un patstāvīga kohēzijas politika ir priekšnosacījums veiksmīgai kopīgajai 
ES rīcībai, jo kā iedarbīgs instruments tā palīdz īstenot šīs stratēģijas kopējos mērķus 
reģionu un vietējā līmenī un ļauj konsolidēt stratēģiskus mērķus un vietējas vajadzības ar 
tur esošo potenciālu; uzsver, ka kohēzijas politika ar tās horizontālajām darbības formām 
dod ieguldījumu visu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu — gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes — īstenošanā, un ka tas ir jāatspoguļo daudzgadu finanšu shēmā 
laika posmam pēc 2013. gada; uzsver, ka ir jāsasniedz arī tie Lisabonas līguma mērķi, kuri 
nav iekļauti stratēģijā „Eiropa 2020”, un jānoskaidro „Eiropa 2020” mērķu un citu mērķu 
savstarpējā saistība; atbalsta Komisijas centienus panākt iespējami lielāku sinerģiju esošo 
līdzekļu izmantošanā;

3. uzskata, ka ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija ir svarīgs priekšnosacījums, lai 
sasniegtu konkurētspējas mērķi, piemēram, veicinot ekonomikas izaugsmi un darba vietu 
radīšanu;

4. pievērš uzmanību tam, ka ekonomiskās un sociālās kohēzijas politiku veiksmīgi īsteno 
27 dalībvalstu 271 reģionā, un norāda, ka būtisks šīs politikas priekšnosacījums ir 
subsidiaritātes principa un partnerības principa ievērošana un vairāku līmeņu pārvaldība; 
atkārtoti apstiprina savu nostāju attiecībā uz paraugpraksi, kā tas norādīts Eiropas 
Parlamenta 2009. gada 24. marta rezolūcijā par paraugpraksi reģionālās politikas jomā un 
šķēršļiem struktūrfondu izmantošanā1;

5. uzsver, ka kohēzijas politika, kurai atsevišķi atvēlēts visvairāk budžeta līdzekļu, 
nenoliedzami rada pievienoto vērtību Eiropā, jo šī politika ir labi izveidots mehānisms, 
kas ļauj sasniegt Eiropas mērķus, un jau vairākus gadu desmitus ir viena no svarīgākajām, 
redzamākajām un veiksmīgākajām ES politikas jomām, un tā spēj veicināt sinerģiju ar 
pārējiem Eiropas iekšpolitikas virzieniem;

6. pievērš uzmanību tam, ka mūsdienu kohēzijas politikai ir jāpievēršas atlikušajām 
strukturālo reformu vajadzībām un jārisina jaunie uzdevumi visos ES reģionos; tādēļ 
uzskata, ka tādēļ ir svarīgi noteikt šādas prioritātes:

– mums ir vajadzīga ilgtspējīga saimnieciskā izaugsme, kas labvēlīgi ietekmē darba 
tirgu gan pilsētās, gan lauku reģionos;

                                               
1 OV C 117 E, 6.5.2010., 38. lpp.
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– ir vajadzīga progresīva, iedarbīga un mūsdienīga infrastruktūra (transports, 
komunikācijas, ūdensapgāde/notekūdeņi, atkritumu apsaimniekošana, enerģētika), kas 
labi darbojas;

– kohēzijas politikā jāparedz lielāks atbalsts:

i) gudrai izaugsmei, kuras pamatā būtu pētniecība, izstrāde un jauninājumi, kā arī 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izstrāde,

ii) izglītībai, apmācībai un tālākizglītībai,

iii) nodarbinātībai,

iv) integrētai pilsētu attīstībai (piemēram, ēku energoefektivitātes uzlabošanai),

v) sociālās dimensijas, arī vispārējas nozīmes pakalpojumu stiprināšanai un 
demogrāfisko pārmaiņu jautājumu risināšanai,

vi) mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kuri būtiski sekmē saimniecisko un 
sociālo attīstību,

vii) mērķiem saistībā ar klimata pārmaiņām,

viii) reģioniem, kuri cieš no pastāvīgiem nelabvēlīgiem dabas un demogrāfiskajiem 
apstākļiem, piemēram, attālākajiem mazapdzīvotajiem ziemeļu reģioniem un salām, 
pārobežu un kalnu reģioniem, 

ix) integrētākas un līdzsvarotākas ekonomikas struktūras izveidei reģionos, lai 
nodrošinātu saskanīgāku ekonomisko un sociālo attīstību,

7. pievērš uzmanību tam, ka veids, kā panākt lielāku konkurētspēju, ir atkarīgs no katra 
reģiona īpatnībām, arī no tā attīstības līmeņa, un tālab ir jāpievērš pienācīga uzmanība, 
nodrošinot elastību dalībvalstīm un reģioniem, lai tie varētu izstrādāt vislabākās politiskās 
nostādnes;

8. pauž atbalstu tam, ka ESF ir neatņemama kohēzijas politikas sastāvdaļa un tā nozīme ir 
jāpalielina; prasa panākt ciešāku koordināciju ar kohēzijas politiku un lauku attīstības 
pasākumiem, kurus finansē no ERAF un ELFLA līdzekļiem, lai pēc iespējas efektīvāk un 
lietderīgāk izmantotu resursus, ne tikai paturot prātā katra reģiona raksturīgās pazīmes un 
konverģences problēmas, bet arī pienācīgi iesaistot lauku reģionus;

9. pauž uzskatu, ka ir jāveicina jebkāda veida teritoriālā sadarbība (pārrobežu, starpreģionālā 
un starptautiskā sadarbība) un jāpalielina šim mērķim atvēlētie budžeta līdzekļi;

10. prasa īpaši atbalstīt visvājāk attīstītos un vistrūcīgākos ES-27 reģionus (1. mērķis), paturot 
prātā solidaritātes principu; vienlaikus uzsver, ka ir jānosaka pārliecinošs 2. mērķis vairāk 
attīstītajiem reģioniem, kā arī jāizstrādā atbilstīgi pārejas noteikumi; tomēr uzskata, ka 
kohēzijas politikai obligāti jāaptver visa ES teritorija, lai nodrošinātu harmonisku un 
līdzsvarotu attīstību visos ES reģionos;
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11. norāda uz vērā ņemamu „sliekšņa efektu”, kas pastāv starp reģioniem, kuriem ir tiesības 
saņemt finansējumu saskaņā ar konverģences mērķi, un pārējiem reģioniem, un uzskata, 
ka šo „sliekšņa efektu” vajadzētu samazināt;

12. uzsver, ka veiksmīgai un pastiprinātai kohēzijas politikai ir vajadzīgs atbilstīgs 
finansējums, kas nekādā gadījumā nedrīkst būt mazāks par finansējumu pašreizējā 
plānošanas periodā (2007.-2013. gadam);

13. atgādina, ka galvenās kritiskās piezīmes par kohēzijas politiku ir vērstas pret tās 
sarežģītajiem noteikumiem; uzstāj, ka ir svarīgi vienkāršot šīs politikas noteikumus un 
procedūras un mazināt administratīvo slogu, lai panāktu pārredzamāku un efektīvāku 
līdzekļu piešķiršanu pilsētām, pašvaldībām un reģioniem, bet pārbaužu biežumam saskaņā 
ar proporcionalitātes principu jābūt samērīgam ar pārkāpumu risku;

14. uzsver, ka, labāk kombinējot izmantojamos finansēšanas instrumentus, piemēram, 
subsīdijas, aizdevumus vai apgrozāmos fondus, var veicināt līdzekļu izlietošanas 
efektivitāti; mudina vietējās un reģionālās iestādes, cik vien iespējams, izmantot finanšu 
inženierijas un tehniskā nodrošinājuma instrumentus, kurus ieviesusi Komisija, lai 
palielinātu ieguldījumus vietējā un reģionu līmenī;

15. uzsver, ka ir jāpalielina struktūrfondu sviras efekts, prasmīgāk izmantojot publisko 
iepirkumu; šajā sakarībā uzsver, ka ir jāpilnveido un jāpiemēro iepirkuma normas, kas 
nodrošina mazāku ietekmi uz vidi („zaļais publiskais iepirkums”); mudina Komisiju un 
dalībvalstis arī turpmāk veicināt publiskā iepirkuma izmantošanu pirmskomercializācijas 
posmā, lai atbalstītu pētniecību un izstrādi un inovācijas Eiropas Savienībā;

16. prasa, lai izdevumu kontrole nākotnē būtu vairāk optimizēta un vērsta uz gūtajiem 
rezultātiem un lai galīgie saņēmēji neciestu no pārmērīga administratīvā sloga;

17. uzsver, ka ir jānodrošina nosacītība jomās, kuras tieši saistītas ar kohēzijas politiku, par ko 
jau iepriekš panākta vienošanās, un jāizstrādā attiecīgie sasniegtā rādītāji, lai būtu izredzes 
pilnveidot politikas veidošanu reģionos un sekmēt atklātas debates ar mērķi uzlabot 
kohēzijas efektivitāti;

18. konstatē, ka tagad noteiktais piecu gadu plānošanas laiks ir par īsu, jo atļauju piešķiršanas 
procedūras ir diezgan garas un tās nenodrošinātu līdzekļu efektīvu izmantošanu; norāda uz 
to, ka agrāk noteiktais septiņu gadu plānošanas laiks izrādījās lietderīgs un to nekādā 
gadījumā nevajadzētu samazināt; uzsver, ka, izvēloties septiņu gadu plānošanas laiku vai 
pat tādu daudzgadu finanšu shēmas periodu, kas turpinātos vēl pēc 2020. gada, varētu 
nodrošināt efektivitāti; uzsver, ka šādi noteiktais periods ir jāplāno tā, lai finanšu 
prioritāšu noteikšanas grafiku pieskaņotu Parlamenta un Komisijas pilnvaru laikam;

19. uzsver, ka ir jāsaglabā līdzfinansējums un noteikumi „n+2 vai n+3”, pēc iespējas 
nodrošinot lielāku elastību ārkārtējos gadījumos, kas ir sagaidāmi nākamajā plānošanas 
periodā; pauž uzskatu, ka līdzfinansējuma līmenim nākamajā plānošanas periodā kopumā 
jābūt tādam pašam kā pašreizējā periodā; prasa neizlietotos līdzekļus, kas rodas, 
piemērojot šo noteikumu, atstāt kohēzijas budžetā, nevis pārskaitīt atpakaļ dalībvalstīm, 
vienlaikus garantējot zināmu elastību līdzekļu izmantošanā;
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20. norāda, ka fondu līdzekļus, kas atvēlēti kohēzijas politikai, nevajadzētu izmantot kā 
sodīšanas instrumentu saistībā ar Stabilitātes un izaugsmes paktu; uzsver, ka tas nebūtu 
lietderīgi attiecībā pret iesaistītajiem reģioniem, dalībvalstīm un ES un ka šādos 
gadījumos būtu nevienāda attieksme pret dalībvalstīm un reģioniem, jo vislielāko sodu 
saņemtu tieši trūcīgākie no tiem;

21. norāda uz to, ka paredzēto nosacītības noteikumu darbība ir attiecināma tikai uz kohēzijas 
politikas pasākumiem un instrumentiem; 

22. pieprasa iesniegt priekšlikumu par stingrākām finansiālām sankcijām pret dalībvalstīm, 
kuras neievēro stabilitātes kritērijus, tāpēc šajā sakarībā iesaka paredzēt stingrāku 
automātismu;

23. uzskata, ka, kohēzijas politika ne tikai veicina reģionu attīstību, bet arī sekmē ES klātbūtni 
reģionos, un norāda, ka labāka ES redzamība reģionos varētu to vēl skaidrāk parādīt un 
papildināt Eiropas darbības pievienoto vērtību;

24. jo īpaši uzsver, ka kohēzijas politikai, kas vienlaikus ir gan gudra, gan ilgtspējīga, gan 
integrējoša, ir izšķiroša nozīme stratēģijā „Eiropa 2020”, un tā, tāpat kā visas pārējās 
politikas jomas, var dot ieguldījumu šo mērķu sasniegšanā; norāda, ka tas vēlreiz apliecina 
kohēzijas politikas nozīmīgumu kopumā, un noraida tās sadalīšanu starp daudzām budžeta 
pozīcijām, jo kohēzijas politikai ES budžetā ir jābūt savai budžeta pozīcijai.
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