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ĪSS PAMATOJUMS

IEVADS
Ņemot vērā finanšu krīzi un joprojām vērojamo ekonomikas lejupslīdi, Komisija saistībā ar 
Savienības stratēģiju efektīvai ekonomikas atveseļošanai ar Parlamenta atbalstu īstenoja 
pasākumus straujākas līdzekļu izlietošanas veicināšanai reģionālās attīstības jomā. Tas 
atspoguļojas 2011. gada budžeta projektā, kurā saistību apropriācijas palielinātas par 3,2 % un 
maksājumu apropriācijas — par 16,9 %, sasniedzot EUR 42 540,8 miljonus. Šajā sakarībā 
Komisija informē, ka iecerētais līdzekļu izlietošanas paātrinājums izpaužas tādējādi, ka šīs 
budžeta pozīcijas izpilde 2010. gadā sasniegusi 57 %. Ņemot vērā arī to, ka attiecīgajos 
reģionos īstenotās programmas patlaban sasniegušas optimālo tempu, šo rādītāju var uzskatīt 
par sekmīgu rezultātu. 

SĀKOTNĒJĀ BUDŽETA PROJEKTA ATJAUNOŠANA
Tādēļ, izstrādājot budžeta noteikumus, Eiropas Komisija budžeta vajadzības ir novērtējusi, 
pamatojoties uz Eiropadomes 2005. gada lēmumiem, 2007.–2013. gada finanšu shēmas un 
Iestāžu nolīguma noteikumiem, summām, kas jāsamaksā saskaņā ar 2000.–2006. gada 
plānošanas perioda slēgtajiem projektiem, un sagaidāmajiem avansa maksājumu 
pieprasījumiem attiecībā uz pašreizējo periodu. Atzinuma autors uzskata, ka vienīgā iestāde, 
kuras rīcībā ir pieejamā informācija, lai gūtu pārskatu par visu Eiropas reģionu budžeta 
vajadzībām, ir Komisija. Tādēļ autors ierosina noraidīt visus Padomes ierosinātos 
samazinājumus un atjaunot Komisijas sākotnējā budžeta projektā paredzētās summas.

RESURSU SADALĪJUMS STARP FONDIEM
Resursi starp dažādajiem fondiem ir sadalīti šādi:
ERAF — EUR 25,6 miljardi, Kohēzijas fonds — EUR 7,7 miljardi, ESF — EUR 9 miljardi. 
Izmantojot šo izdevību, atzinuma autors vēlas uzsvērt, cik liela ir ESF nozīme reģionālās 
ekonomikas atlabšanā, jo šis fonds nodrošina vairāk nekā 20 % no visiem pieejamajiem 
resursiem. Šim fondam, tāpat kā patlaban, arī turpmāk ir jābūt galvenajam instrumentam, ko 
gan uzņēmēji, gan vietējās un reģionālās varas iestādes izmanto, lai vadītu mūsdienu 
tautsaimniecībai raksturīgās ekonomiskās aktivitātes dinamiskās pārmaiņas. Tādējādi tas 
jāizmanto, lai panāktu taisnīgu līdzsvaru starp uzņēmējdarbībai nepieciešamo elastīgumu un 
nodarbināto personu vajadzībām pēc drošas darbavietas, profesionālās izaugsmes un 
apmācības. Pēc atzinuma autora domām, tā ir ikvienas vietēja līmeņa ekonomiskās stratēģijas 
neatņemama sastāvdaļa.

EIROPAS EKONOMIKAS ATVESEĻOŠANA UN TĪRĀKAS, ILGTSPĒJĪGĀKAS EKONOMIKAS 
IZVEIDĒ PANĀKTAIS PROGRESS
Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns nav panikā pieņemtu pasākumu kopums, kuri tiek 
īstenoti vēl nebijuša mēroga globālas finanšu krīzes apstākļos. Šis plāns ir cieši saistīts ar 
Savienības ierosināto jauno ekonomikas stratēģiju un tās apstiprinātajiem mērķiem — gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas ekonomikas izveidi, kurai jānodrošina augsts nodarbinātības, 
ražīguma un sociālās kohēzijas līmenis. Par to liecina finansējums EUR 1 miljarda apmērā 
enerģētikas projektu īstenošanai konkrētos reģionos oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas, 
jūras vēja enerģijas un enerģētikas infrastruktūru jomā, par ko notika vienošanās 2009. un 
2010. gadā, kā arī finansējums EUR 500 miljonu apmērā IT platjoslas projektu īstenošanai 
lauku apvidos.
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NESAMAKSĀTO SAISTĪBU JOMĀ PANĀKTAIS PROGRESS
Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju laikposmā no 2009. līdz 2010. gadam 
nesamaksāto saistību apmērs ir palielinājies par 16,8 %, sasniedzot EUR 14,2 miljardus. 
Visbūtiskākais pieaugums vērojams ERAF gadījumā — nesamaksāto saistību apjoms 
palielinājies līdz EUR 9,8 miljardiem, vislielākajam relatīvajam pieaugumam skarot 
pārrobežu sadarbības jomu (67,6 %). 
Daudzgadu finanšu plānojumā nesamaksātas saistības, kas ir jāsamaksā tad, kad ir izpildīti 
maksājuma veikšanai nepieciešamie nosacījumi, ir ierasta parādība. Tomēr nesamaksāto 
saistību pieaugums pārrobežu sadarbības jomā par 67,6 % rada bažas, un tādēļ atzinuma 
autors lūdz Komisiju precizēt šā ievērojamā pieauguma iemeslus.

GALVENIE POLITISKĀS DARBĪBAS REZULTĀTI 2011. GADAM
Eiropas Komisijas publicētajā iecerēto politiskās darbības rezultātu sarakstā īpaši nozīmīga ir 
politikas pielāgošana stratēģijas „Eiropa 2020” redzējumam, proti, gudras, tīrākas un 
konkurētspējīgas reģionālo ekonomiku izaugsmes veicināšana. Šajā sakarībā īpaši būtisks ir 
Komisijas mērķis vairot izpratni par „ES 2020” mērķiem un veicināt valstu un reģionālo 
varas iestāžu vēlmi līdzdarboties to īstenošanā. Tikpat liela nozīme ir Komisijas liktajam 
uzsvaram uz mūsu politikas svarīgo lomu Savienības krīzes pārvarēšanas stratēģijā. 
2009. –2010. gadā Komisija, saņemot enerģisku Parlamenta atbalstu, izstrādāja makroreģionu 
koncepciju. 2011. gadā sevišķa nozīme tiks piešķirta šo makroreģionu attīstībai, īpaši 
pievēršoties visiem Baltijas jūras stratēģijas aspektiem, tostarp izmēģinājuma projektam, kura 
mērķis ir veicināt saikni ar Krieviju, un pienācīgai Donavas stratēģijas īstenošanai.

IZMĒĢINĀJUMA PROJEKTI
Šogad komitejas locekļi ir iesnieguši daudz iespējamu izmēģinājuma projektu (iesniegti 
16 projekti, no kuriem vairāki ir saistīti ar Donavas makroreģiona īpašajām vajadzībām, 
tostarp viens projekts, kura būtība izklāstīta šajā atzinumā, un es ceru, ka komiteja to 
atbalstīs).
Izmēģinājuma projektam, kuru vēlos iesniegt, ir šāds nosaukums:
„Virzība uz kopīgu reģionālo identitāti un etnisko samierināšanu Donavas 
makroreģionā”, un tajā ir ierosināts organizēt mācību programmas un seminārus jauniešiem 
ar mērķi uzsvērt Donavas makroreģionā mītošo etnisko grupu kopīgo reģionālo identitāti. Šīs 
programmas, izglītojot sabiedrību un sniedzot kultūras apmaiņas iespējas, veicinās 
progresīvu, ilgtspējīgu, uz eiropeisku nākotni vērstu līdzāspastāvēšanas modeli. Tādējādi šis 
izmēģinājuma projekts attiecīgajos reģionos sekmēs sociālo un ekonomisko stabilitāti, tostarp 
jo īpaši pasākumus kohēzijas veicināšanai starp kopienām, un akcentēs starptautiskās 
sadarbības pievienoto vērtību. 
Projektā varēs piedalīties Donavas makroreģions un tā kaimiņvalstis atbilstīgi Eiropas 
kaimiņattiecību politikai. Finansējumam varēs pieteikt programmas, kurās piedalīsies vismaz 
triju šā reģiona dalībvalstu pārstāvji.

SECINĀJUMI
Pašreizējos ne ar ko nesalīdzināmajos globālās ekonomikas apstākļos resursiem, kas būs 
pieejami politikas jomā, kura sniedz vislielāko ieguldījumu reālajā ekonomikā, būs izšķiroša 
nozīme gan attiecībā uz tās efektivitāti, gan spēju rosināt inovāciju un atbalstīt kā valstu, tā arī 
reģionālo tautsaimniecību centienus sekmīgi īstenot pāreju uz tīru, ilgtspējīgu, uz zināšanām 
balstītu un integrējošu ekonomiku. Šādos apstākļos ir normāli, ka mēs vēlamies ietekmēt 
progresu, nākot klajā ar virkni jaunu ideju, kuras ir visu ierosināto izmēģinājuma projektu 
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pamatā. Tādēļ atzinuma autors prasa, lai Komisija īstenotu visus izmēģinājuma projektus, 
kurus komiteja nolēmusi atbalstīt.
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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka budžeta projektā iekļautās summas, kas paredzētas reģionālās politikas 
īstenošanai, atbilst Savienības vajadzībām saistībā ar tās centieniem mazināt reģionālās 
atšķirības, un tādēļ prasa saglabāt vai vajadzības gadījumā atjaunot visas budžeta pozīcijas 
1.b apakškategorijā;

2. pieņem zināšanai izmaiņas finanšu plānā attiecībā uz laikposmu no 2011. līdz 
2013. gadam, kuras ir izdarītas, lai ievērotu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 
pārvaldību1 17. punkta noteikumus;

3. atzinīgi vērtē saistību apropriāciju palielinājumu par 3,2 % (līdz EUR 50 970 100 000), 
atstājot rezervē EUR 16,9 miljonus, kā arī maksājumu apropriāciju palielinājumu par 
16,9 % (līdz EUR 42 540 800 000), un cer, ka tas efektīvi veicinās Eiropas ekonomikas 
atlabšanu un sekmīgu ekonomikas pārveidi atbilstīgi stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem; 
taču pauž nožēlu par 1.b apakškategorijā paredzēto mazo rezervi EUR 16,9 miljonu 
apmērā;

4. aicina Komisiju atbalstīt un īstenot visus Reģionālās attīstības komitejas ierosinātos 
izmēģinājuma projektus;

5. aicina Komisiju apņemties īstenot izmēģinājuma projektu, kura mērķis būtu kopīgas 
reģionālās identitātes veicināšana un etniskā samierināšana, piemēram, Donavas 
makroreģionā; uzskata, ka šādu izmēģinājuma projektu gaitā būtu jāīsteno jauniešiem 
paredzētas mācību programmas un semināri, lai izvērstu kultūras apmaiņas iespējas un 
veicinātu progresīvu, ilgtspējīgu, eiropeisku un uz nākotni vērstu līdzāspastāvēšanas 
modeli; uzskata, ka attiecīgajos reģionos tādējādi tiktu veicināta sociālā un ekonomiskā 
stabilitāte.

                                               
1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.


