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IEROSINĀJUMI

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

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 312. panta 2. punktu, kurā 
noteikts, ka Padome vienprātīgi pieņem regulu, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
(DFS), pēc tam, kad ir saņēmusi Eiropas Parlamenta deputātu vairākuma piekrišanu,

– ņemot vērā LESD 312. panta 3. punktu, kurā skaidri paredzēts, ka DFS nosaka saistību 
apropriāciju gada maksimālo apjomu katrai izdevumu kategorijai un gada maksimālo 
apjomu maksājumu apropriācijām, kas nozīmē, ka Parlamentam un Padomei sarunās par 
DFS ir jāievēro savi līgumos noteiktie pienākumi un jāļauj, lai kohēzijas politikas 
veidošana tiktu saskaņota parastās likumdošanas procedūras kārtībā, kā paredzēts LESD 
177. pantā,

A. tā kā Parlaments 2012. gada 13. jūnija rezolūcijā par daudzgadu finanšu shēmu un pašu 
resursiem ir uzsvēris, ka ES budžets un īpaši kohēzijas politikas izdevumi ir ļoti iedarbīgs 
instruments, lai palielinātu stratēģiskos ieguldījumus ar apliecinātu Eiropas pievienoto 
vērtību un ievirzītu Eiropas ekonomiku atpakaļ izaugsmes un konkurētspējas sliedēs, radot 
jaunas darba vietas un labklājību ES iedzīvotājiem un tādējādi uzlabojot viņu dzīves 
kvalitāti;

B. tā kā DFS 2014.–2020. gadam uzskatāma par galveno instrumentu, lai īstenotu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus visā ES teritorijā, kā arī panāktu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; tā kā ar to būtu arī jācenšas valstu un valdību vadītāju pieņemtos ES mērķus 
izteikt reālos un konkrētos pasākumos, tādēļ pašreizējās sarunās vairs nebūtu jādominē 
krīzes apsvērumiem, bet gan ir jāmēģina panākt saprātīgu un racionālu budžetu, kas 
garantēs izaugsmi un nodarbinātību un visbeidzot augstus dzīves standartus un drošību ES 
iedzīvotājiem;

C. tā kā ES kohēzijas politikai ir jāpaliek Eiropas solidaritātes galvenajam pīlāram kā 
mehānismam, kas veicina visu ES reģionu pienācīgu iesaistīšanos vienotajā tirgū, un kā 
ES galvenajai atbildei uz reģionos joprojām pastāvošajām būtiskajām ekonomiskajām, 
sociālajām un teritoriālajām atšķirībām;

D. tā kā kohēzijas politikā tomēr ir jāveic reformas, lai tā kļūtu vairāk orientēta uz 
rezultātiem un draudzīgāka saņēmējiem, un tādējādi kļūtu par veikto ieguldījumu ziņā 
efektīvāku politiku;

E. tā kā ar kohēzijas politiku būtu jānodrošina taisnīga pieeja resursiem un jāapmierina visu 
ES reģionu reālās attīstības vajadzības, tādēļ ir nepieciešams arī elastīgums mērķu un 
ieguldījumu prioritāšu noteikšanā ņemt vērā reģionu īpašās vajadzības — °neskarot 
vajadzību ieguldīt, piemēram, pētniecībā un izstrādē un inovācijās — , kas ir galvenais 
līdzeklis, lai sekmīgi īstenotu stratēģiju „Eiropa 2020”, kura atbilstošā veidā jāsaista ar 
kohēzijas politiku, izmantojot „kāpnes uz izcilību”;

F. tā kā ir pašsaprotami, ka kohēzijas politika var būt noderīga un efektīva tikai tad, ja tā 
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balstās uz stabilu, izturīgu un ilgtspējīgu finanšu shēmu; tā kā šajā sakarībā 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā par ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai Parlaments ir apstiprinājis 
apņemšanos aizstāvēt stingrāku ES kohēzijas politiku, uzstājot uz to, lai tai tiktu iedalīti 
pienācīgi resursi, vismaz tādā līmenī, par kuru vienojās attiecībā uz pašreizējo 2007.–
2013. gada plānošanas periodu;

G. tā kā ES kohēzijas politika ir attīstības politika un ieguldījumiem, izaugsmei un 
konkurētspējai paredzēts stratēģisks instruments ar neapstrīdamu ES pievienoto vērtību, 
kas veicina izaugsmi un darba vietu radīšanu visā Savienībā un palīdz pārvarēt pašreizējo 
ekonomikas un finanšu krīzi, tostarp sniedzot būtisku ieguldījumu dažādās valstu 
ekonomikas atveseļošanas programmās un cenšoties veicināt inovāciju, vienlaikus 
likvidējot būtiskas atšķirības Eiropas reģionos;

H. tā kā reģionālās politikas panākumi nav tieši saistīti ar attiecīgās dalībvalsts 
makroekonomikas rādītājiem un reģionus nedrīkst sodīt tāpēc, ka valsts neievēro 
ekonomikas pārvaldības procedūras; tā kā papildu sankciju uzlikšana var saasināt 
problēmas dalībvalstīs, kurās jau pastāv makroekonomiskās grūtības, un tādēļ attiecībā uz 
kohēzijas politikas finansējumu šādi makroekonomiskie nosacījumi nav pieņemami;

I. tā kā pauž nožēlu par Komisijas priekšlikumu par 47 % samazināt īpašos papildu 
piešķīrumus tālākajiem un vismazāk apdzīvotajiem reģioniem un uzskata, ka tiem būtu 
jāpiešķir tāds pats finanšu resursu apjoms kā iepriekšējā plānošanas periodā;

J. tā kā no ES kohēzijas politikas labumu gūst gan saņēmēji, gan galvenie finansētāji;

K. tā kā ar kohēzijas politiku atbalsta pasākumus, kas paredz saskaņot ekonomiskos un 
sociālos apstākļus visos ES reģionos, gadījumā, ja tiks izveidoti jauni tematiskie fondi, 
tiem nebūtu jāmazina valstīm atvēlētais finansējums, jo tas nelabvēlīgi ietekmēs kohēzijas 
politikas sniegumu un rezultātus atsevišķās dalībvalstīs;

i. uzsver, ka Eiropas Parlamenta nostāja ir saglabāt kohēzijas politikas finansējumu vismaz 
2007.–2013. gada perioda līmenī, proti, EUR 354 815 miljardu apmērā 2011. gada cenās 
(izņemot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu), kas ir minimālākais saprātīga 
finansējuma līmenis un tādējādi ir Parlamenta noteiktā robežlīnija turpmākajās sarunās;

ii. atgādina, ka visi ar kohēzijas politikas izstrādi saistītie jautājumi ir jāizskata pašreizējās 
likumdošanas procedūrās par leģislatīvo aktu kopumu 2014.–2020. gadam un ka DFS 
regulā ir jāreglamentē tikai izdevumu apjomi un kategorijas;

iii. atgādina, ka LESD 312. panta 5. punktā ir noteikts, ka finanšu shēmas pieņemšanas 
procedūras laikā Parlaments, Padome un Komisija veic visus vajadzīgos pasākumus, lai 
sekmētu tās pieņemšanu, un ka tādēļ Padomei ir jānodrošina, ka Parlaments tiek iepriekš 
informēts par tiesību instrumentu, ko tā paredz iesniegt Parlamentam piekrišanai.
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