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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Vispārīgais konteksts

1. atzinīgi vērtē īstenotos centienus stiprināt ekonomiskās, budžeta un nodarbinātības 
politikas koordināciju, izmantojot Eiropas pusgadu, kas sniedz iespēju katru gadu sešus 
mēnešus uzraudzīt budžeta un ekonomisko politiku vienlaikus visās dalībvalstīs; uzsver, 
ka kohēzijas politikai būtu jākļūst par Komisijas ikgadējā izaugsmes pētījuma centrālo 
punktu; tādēļ pauž nožēlu, ka 2013. gada izaugsmes pētījumā nav izmantota iespēja sākt 
jēgpilnākas debates par izaugsmi un darbavietām Eiropas Savienībā, it īpaši pamatīgi 
pārskatot tā pamatnostādnes; uzskata, ka 2012. gada Eiropas pusgada pamatā esošie 
procesi ir izgaismojuši nepieciešamību Eiropas Savienībai panākt ekonomikas, sociālo un 
teritoriālo kohēziju starp reģioniem, uzlabot makroekonomisko koordināciju un pastiprināt 
demokrātisko leģitimitāti un labu pārvaldību attiecībā uz kohēzijas politiku, kā arī saistībā 
ar visām Eiropas līmenī koordinētajām politikām, ar kuru palīdzību ir jāsasniedz 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi;

2. uzsver, ka kohēzijas politikai ir izšķiroši svarīga loma kā būtiskam instrumentam 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā, izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā un 
reālās ekonomikas stabilizēšanā; uzskata, ka stipra un labi finansēta kohēzijas politika, 
pateicoties savām ilgtermiņa attīstības programmām, budžeta dimensijai, decentralizētajai 
administrēšanas sistēmai un tajā iekļautajām ES prioritātēm ilgtspējīgas attīstības jomā, ir 
efektīvs un lietderīgs instruments, lai īstenotu stratēģiju „Eiropa 2020” un nepieļautu 
turpmākas ekonomikas un finanšu krīzes; norāda, ka kohēzijas politika ir ieguldījumu 
politika un ka tāpēc tai būtu jāveicina ilgtspējīga teritoriālā, ekonomiskā un sociālā 
kohēzija visos ES reģionos, paturot prātā solidaritātes principu; šajā sakarībā uzsver, ka 
stratēģijā „Eiropa 2020” noteikto gudras, ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes mērķu 
sasniegšanā ir svarīgi iesaistīt visus reģionus un vietējās pašvaldības;

3. uzskata, ka reģionālajai politikai arī turpmāk būs ļoti svarīga loma dalībvalstu programmu 
izstrādē Eiropas pusgada ietvaros un ka tā vienlaikus būs galvenais instruments vidēja 
termiņa un ilgtermiņa mērķu sasniegšanai;

4. atgādina, ka kohēzijas politika var būt sekmīga vienīgi tad, ja tai būs stabila un ilgstoša 
finanšu shēma; uzsver, ka Kopīgo noteikumu regulā paredzēto līdzekļu izmantošanu
nedrīkst padarīt atkarīgu no makroekonomisko nosacījumu izpildes, jo reģionālās un 
vietējās pašvaldības nevar vainot par to, ka attiecīgo valstu valdības nespēj sabalansēt 
savu budžetu;

5. uzsver, ka ar stipras un labi finansētas kohēzijas politikas palīdzību varētu novērst 
turpmākas ekonomikas un finanšu krīzes Eiropā un it īpaši — aizsargāt mazāk attīstītos 
reģionus;

6. uzsver, ka krīzes laikā kohēzijas politikas elastīgos instrumentus var ātri pielāgot 
mainīgajām vajadzībām un smagākiem finanšu apstākļiem; atgādina, ka ārkārtas 
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pasākumi, piemēram, avansa maksājumi vai paaugstinātas līdzfinansējuma likmes, ir 
saistīti ar ilgtermiņa politikas pasākumiem, lai veicinātu izaugsmi un radītu darbavietas; 
šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu, kad tas ir iespējams, pārplānot vēl 
neizlietotos struktūrfondu līdzekļus par labu MVU, energoefektivitātei un jauniešu 
nodarbinātībai;

7. uzsver, ka ir jāmodernizē valsts pārvalde, jo tas ir svarīgs faktors struktūrfondu līdzekļu 
izmantošanas līmeņa paaugstināšanai dalībvalstīs; iesaka nodrošināt dalībvalstīm ekspertu 
palīdzību, ja tās to vēlas; atgādina, ka struktūrfondu līdzekļu izmantošana būtu jāuzlabo, 
samazinot arī birokrātisko slogu;

Fiskālā un budžeta nelīdzsvarotība un recesijas risks

8. pauž bažas, ka vairākumā eirozonas dalībvalstu jau īstenošanas sākumposmā pārāk barga 
un sinhronizēta fiskālā politika apgrūtinās izaugsmi 2013. gadā; uzskata, ka dalībvalstīm 
centieni būtu jākoncentrē uz ieguldījumiem izaugsmes un darbavietu izveides veicināšanai 
un ka taupības pasākumi ir jāievieš pakāpeniski un ilgākā laika periodā; atzinīgi vērtē 
Komisijas apstiprinājumu, ka gan izaugsmi, gan sociālo taisnīgumu var sasniegt, tikai 
izmantojot diferencētu fiskālās konsolidācijas pieeju dažādām dalībvalstīm;

9. uzskata, ka vienmērīgāk piemērota un sabalansētāka fiskālā konsolidācija gan valstu, gan 
zemākā līmenī palīdzētu panākt ilgtspējīgas publiskās finanses, lielāku uzticēšanos tirgum, 
augstāku konkurētspēju, lielāku izaugsmi un labākas nodarbinātības iespējas eirozonā un 
visā ES;

10. aicina dalībvalstis gan budžeta izdevumu, gan ieņēmumu daļā par prioritāti noteikt 
izaugsmi veicinošas politikas, it īpaši izglītības, pētniecības, inovācijas, IKT, 
infrastruktūras un enerģētikas jomā, un nodrošināt šo izdevumu un ieņēmumu 
lietderīgumu; uzsver, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš arī tam, lai tiktu paplašināta 
nodarbinātības dienestu un aktīvas darba tirgus politikas darbības joma un efektivitāte; 

11. aicina dalībvalstis īpašu uzmanību pievērst mūžizglītības un pārkvalifikācijas 
programmām, lai nākamajās desmitgadēs izvairītos no darbaspēka trūkuma jomās, kurās 
tas būs nepieciešams;

Izaugsme un nodarbinātība

12. uzsver, ka ir jānodrošina ekonomikas politikas saskaņotība ES dalībvalstīs un to reģionos, 
īpašu uzmanību pievēršot atsevišķas valsts ekonomikas politikas domino efektam; mudina 
dalībvalstis un reģionus nodrošināt dažādo ekonomikas politikas instrumentu 
konsekvenci, it īpaši attiecībā uz politikas virzieniem, kas paredzēti „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanai, lai atjaunotu ieguldītāju uzticēšanos un tādējādi nodrošinātu reālās 
ekonomikas ilgtermiņa finansēšanu; ņemot vērā to, ka daudziem uzņēmumiem un 
mājsaimniecībām piekļuve finansējumam ir ierobežota un tā izmaksas ir lielas, aicina 
Komisiju kopā ar dalībvalstīm turpināt darbu pie tā, lai paātrinātu neizlietoto 
struktūrfondu līdzekļu izmantošanu, kā arī mudināt tās pilnībā izmantot jaunus inovatīvus 
riska dalīšanas instrumentus, piemēram, projektu obligācijas, lai palīdzētu piesaistīt 
privāto finansējumu;



AD\922799LV.doc 5/6 PE500.427v02-00

LV

13. pauž dziļas bažas par to, ka vairākus gadus pēc sistēmiskās krīzes sākšanās ES turpina 
palielināties ilgtermiņa bezdarbs, jauniešu bezdarbam sasniedzot satraucošu līmeni un 
pieaugot nabadzības un sociālās atstumtības riskam, bez izredzēm uz drīzu situācijas 
uzlabošanos;

14. mudina Komisiju, dalībvalstis un reģionus par prioritāti noteikt apņēmīgu rīcību bezdarba 
līmeņa pazemināšanai ES; 

15. prasa ieviest stingrus pasākumus, lai atjaunotu uzticēšanos banku sektoram un tādējādi 
veicinātu ieguldījumus; atgādina, ka nepietiekama finanšu resursu pieejamība joprojām ir 
viens no būtiskākajiem šķēršļiem, kuri traucē MVU piesaistīt privāto kapitālu, kas 
nepieciešams ES līdzfinansējumam un konkurētspējas atjaunošanai; uzsver, ka kohēzijas 
politikas inovatīvie finanšu instrumenti līdz ar EIB kapitālu var veicināt mērķtiecīgus 
ieguldījumus MVU un papildināt tradicionālos banku aizdevumus; ierosina turpināt pētīt 
iespējas struktūrfondus izmantot kopā ar EIB finansējumu, cita starpā lai finansētu riska 
kapitāla fondus un fondu fondus, kas var palielināt līdzekļu vērtību, radot papildu 
finansējumu MVU; mudina Komisiju nodrošināt sīku informāciju, turpmāku atbalstu un 
norādījumus dalībvalstīm un reģioniem attiecībā uz kohēzijas politikas finanšu 
instrumentiem 2013. gadā un nākamajā plānošanas periodā (2014.–2020. gadā);

16. norāda, ka saistībā ar Eiropas pusgadu ir nepieciešama apņēmīgāka rīcība, lai radītu 
piemērotus apstākļus ekonomikas atlabšanai un darbavietu izveidei; uzsver, ka darbavietu 
radīšana ir priekšnoteikums ilgtspējīgai izaugsmei un turpmāku krīžu novēršanai;

17. uzskata — lai veicinātu izaugsmi, konkurētspēju un ražīgumu, ir nepieciešama 
pastiprināta ekonomikas politikas koordinācija un vērienīgas strukturālās reformas, un ka 
budžeta, izaugsmes un nodarbinātības pasākumi jāveic vienlaicīgi, jo tie ir savstarpēji 
atkarīgi un kopā veido nepieciešamo priekšnoteikumu ekonomikas pilnīgai atlabšanai.
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