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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka reģionālajai politikai paredzētās summas, kas iekļautas provizoriskajā budžeta
projektā, atbilst Eiropas Savienības vajadzībām saistībā ar tās centieniem samazināt 
reģionālās atšķirības un īstenot Lisabonas un Gēteborgas mērķus; tādēļ aicina saglabāt un 
vajadzības gadījumā atjaunot visas PBP budžeta pozīcijas;

2. atbalsta Komisiju tās centienos veicināt ar dotācijām nesaistītu inovatīvu finanšu un 
finanšu inženierijas instrumentu izmantošanu, lai atvieglotu piekļuvi 2007.–2013. gada 
programmu finansējumam, un it īpaši to instrumentu izmantošanu, kuri maziem un 
vidējiem uzņēmumiem atvieglo piekļuvi riska kapitālam un mikrokredītiem; šajā 
kontekstā prasa Komisijai informēt to par sagatavošanas darbības norisi, kuru tā īsteno 
kopš 2008. gada un kura tiek finansēta no 13.03.24. budžeta pozīcijas, kā arī par šīs 
darbības īstenošanu nākotnē;

3. tāpat kā Komisija un Padome uzskata, ka saistībā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas 
plānu veiktās izmaiņas tiesību aktos veicinās struktūrfondu kā vērtīga Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas instrumenta izmantošanu 2010. gadā; šajā kontekstā aicina dalībvalstis 
nodrošināt jauno mehānismu un vienkāršoto procedūru optimālu izmantošanu, lai 
paātrinātu īstenošanu un stimulētu ekonomisko darbību; turklāt prasa dalībvalstīm 
raudzīties, lai procedūru vienkāršošana neizraisītu publisko līdzekļu ļaunprātīgu 
izmantošanu;

4. atzīmē, ka Erasmus izmēģinājuma projektam 2009. gadā tika piešķirti EUR 2 miljoni, ka 
2009. gadā tika izmaksāta visa summa un ka 2010. gadā nav paredzētas nedz saistības, 
nedz maksājumi; prasa Komisijai sniegt informāciju par darbībām, ko tā uzsākusi saistībā 
ar trijiem izmēģinājuma projektiem, kuri tiek īstenoti pēc Parlamenta pieprasījuma;

5. atzīmē, ka 2010. gada saistību apropriācijas reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības 
mērķim salīdzinājumā ar 2009. gadu ir samazinātas par EUR 372 536 823, un jautā, vai 
šis samazinājums ir savietojams ar nepieciešamību veicināt ekonomikas attīstību un radīt 
darbavietas Eiropas attīstītajās valstīs, lai pasaules mērogā saglabātu un palielinātu 
konkurētspēju.

ĪSS PAMATOJUMS

Kā komiteja jau vairākkārt ir norādījusi, Eiropas Komisija, izstrādājot budžeta noteikumus, 
budžeta vajadzības novērtē, ņemot vērā Eiropadomes lēmumus, Iestāžu nolīgumu, 
summas, kas pienākas projektiem, kuri jābeidz saskaņā ar iepriekšējiem plānošanas 
laikposmiem, attiecīgā brīža maksājumu saistības un iespējamos lūgumus pēc 
pirmstermiņa maksājumiem attiecīgajā laikposmā. Līdz ar to vispārējie maksājumi 
palielinās par 4,1 %, ietverot, no vienas puses, starpposma maksājumus, un, no otras puses, 
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2000.–2006. gada plānošanas laikposma nesamaksātās saistības. Starpposma maksājumi 
veido 2010. gada maksājumu lielāko daļu, jo darbības programmas tiek īstenotas ar jaunu 
sparu un ir uzsākta procedūru vienkāršošana, ko ieviesa, veicot izmaiņas tiesību aktos.

Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju kohēzijas politikas 2010. gada budžets tika 
noteikts, ņemot vērā nepieciešamību paātrināt izpildi, lai veicinātu pilnīgu atgūšanos no 
ekonomiskās krīzes. Tādēļ tiek plānots pastiprināti izmantot tādus finanšu instrumentus kā 
JASPERS, lai atvieglotu svarīgāko projektu uzsākšanu un nepieciešamo pārplānošanu 
nolūkā atbalstīt ieguldījumus energoefektivitātes veicināšanā, zemas oglekļa emisijas un 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģijās un klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumos. Turklāt 
saskaņā ar paātrināšanas principu maksājumu apropriācijas EUR 30 928,2 miljonu apmērā 
(ieskaitot Kohēzijas fondam paredzētos līdzekļus) ir pilnībā paredzētas starpposma 
maksājumiem.

2009. gadā pēc Reģionālās attīstības komitejas iniciatīvas Parlaments pieprasīja izveidot 
trīs izmēģinājuma projektus, kas aptvertu romu kopienu integrāciju, ES reģionālās politikas 
veicināšanu pasaules mērogā un Erasmus programmu vēlētiem vietējiem un reģionāliem 
pārstāvjiem. Šajā agrīnajā sasaukuma posmā referents uzskata, ka — lai nodrošinātu 
pareizu finanšu pārvaldību — pirms jebkādu jaunu izmēģinājuma projektu ierosināšanas 
komitejai būtu jāsaņem pēc iespējas sīkāka informācija par darbībām, kas uzsāktas nolūkā 
īstenot projektus, kuriem finansējums paredzēts 2009. gada budžetā.

Visbeidzot, laikā, kad Eiropas ekonomikas atveseļošana vēl aizvien ir agrīnā stadijā un ir 
ļoti atkarīga no liela mēroga valdības izdevumiem un neraugoties uz mehānistisko veidu, 
kādā tiek pārvaldīti piešķīrumi kohēzijas politikai, zināmā mērā šķiet paradoksāli tas, ka 
ERAF saistību apropriācijas reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķim 
salīdzinājumā ar 2009. gadu ir samazinātas par EUR 372 536 823. Tādēļ ir pamatots 
jautājums, vai šis samazinājums ir savietojams ar nepieciešamību veicināt ekonomikas 
attīstību un radīt darbavietas Eiropas attīstītajās valstīs, lai pasaules mērogā saglabātu un 
palielinātu konkurētspēju.


