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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 reģioni, bet nozaru pieeja tālab ir nelietderīga;

2. uzskata, ka kohēzijas politika ir svarīga stratēģijas „Eiropa 2020” sastāvdaļa un laba 
kohēzijas politika ir priekšnosacījums veiksmīgai kopīgajai rīcībai Eiropas Savienībā;

3. 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 ievērošana un vairāku līmeņu pārvaldība; atkārtoti apliecina savu 
nostāju attiecībā uz paraugpraksi, kā tas norādīts Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. marta 
rezolūcijā par paraugpraksi reģionālās politikas jomā un šķēršļiem struktūrfondu 
izmantošanā1;

4. uzsver, ka kohēzijas politika, kurai atsevišķi atvēlēts visvairāk budžeta līdzekļu, jau 
vairākus gadu desmitus ir viena no svarīgākajām un veiksmīgākajām politikas jomām;

5. pievērš uzmanību tam, ka mūsdienu kohēzijas politikai ir jārisina jauni uzdevumi; tādēļ ir 
svarīgi noteikt prioritātes:

– mums ir vajadzīga ilgtspējīga saimnieciskā izaugsme, kas labvēlīgi ietekmē darba 
tirgu gan pilsētās, gan lauku reģionos;
– mums ir vajadzīga mūsdienīga infrastruktūra (transports, komunikācijas, 
ūdensapgāde/notekūdeņi, atkritumu apsaimniekošana, enerģētika), kas labi darbojas;
– kohēzijas politikā jāparedz lielāks atbalsts

i) pētniecībai, attīstībai un inovācijām,
ii) izglītībai, apmācībai un tālākizglītībai,
iii) integrētai pilsētu attīstībai (piemēram, ēku energoefektivitātes uzlabošanai),
iv) sociālo aspektu pilnveidošanai,
v) mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kuri būtiski sekmē saimniecisko 
un sociālo attīstību;

6. pauž atbalstu tam, ka ESF ir neatņemama kohēzijas politikas sastāvdaļa un tā nozīme ir 
jāpalielina; prasa panākt ciešāku koordināciju ar kohēzijas politiku, lai pienācīgi iesaistītu 
lauku reģionus un nodrošinātu līdzekļu efektīvāku izlietošanu;

7. norāda, ka ir jāveicina jebkāda veida teritoriālā sadarbība;

8. prasa īpaši atbalstīt vistrūcīgākos ES-27 reģionus, paturot prātā solidaritātes principu; 
vienlaikus uzsver, ka ir jānosaka pārliecinošs 2. mērķis un pienācīgi pārejas noteikumi;

                                               
1 OV C 117 E, 6.5.2010., 38. lpp.
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9. pauž uzskatu, ka nozaru pieeja politikā var vājināt reģionus, jo tā veicina sadrumstalotību, 
turpretim integrēta pieeja palīdz sasniegt mērķi; norāda, ka tieši reģionos gan tagad, gan 
nākotnē tiks panākts liels progress, piemēram, klimata pārmaiņu novēršanas, pētniecības 
un izstrādes, inovācijas un tehnoloģiju jomā; šajā sakarībā norāda uz svarīgiem 
rezultātiem, ko Komisija apkopoja ERAF veikuma novērtējumā par 2000.–2006. gadu, 
piemēram, radīti 1,4 miljoni jaunu darbavietu, sniegts atbalsts 38 000 pētniecības 
projektiem un vairāk nekā 800 000 MVU;

10. uzsver, ka veiksmīgai kohēzijas politikai ir vajadzīgs pienācīgs finansējums, kas nedrīkst 
būt mazāks par finansējumu pašreizējā plānošanas periodā (2007.-2013. gadā);

11. norāda uz to, ka šo līdzekļu izmantošanai reģionos jābūt pārredzamai un lietderīgai, 
nodrošinot pēc iespējas vienkāršāku reglamentāciju un pārvaldību;

12. uzsver, ka, uzlabojot atšķirīgo izmantojamo finansēšanas instrumentu, piemēram, 
subsīdiju, aizdevumu vai apgrozāmo fondu, spektru, var veicināt līdzekļu izlietošanas 
efektivitāti;

13. prasa, lai izdevumu kontrole nākotnē būtu vairāk vērsta uz gūtajiem rezultātiem;

14. konstatē, ka tagad noteiktais 5 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 7 gadu plānošanas laiks izrādījās lietderīgs un to nekādā gadījumā 
nevajadzētu samazināt; uzsver, ka, izvēloties 7 gadu plānošanas laiku līdz 2020. gadam, 
ļautu to saprotamāk saistīt ar stratēģiju „Eiropa 2020”;

15. 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; prasa neizlietotos līdzekļus nodot citu reģionu rīcībā, nevis pārskaitīt atpakaļ 
dalībvalstīm;

16. norāda, ka fondu līdzekļus, kas atvēlēti kohēzijas politikai, nedrīkst izmantot kā sodīšanas 
instrumentu saistībā ar Stabilitātes un izaugsmes paktu; tas nebūtu lietderīgi attiecībā pret 
iesaistītajiem reģioniem, dalībvalstīm un ES;

17. uzsver, ka kohēzijas politikas solidaritātes principam ir augsta pievienotā vērtība; skaidri 
norāda, ka solidaritāte ir abpusējs jēdziens, un tādēļ uzsver, ka kohēzijas politikai jābūt 
pieejamai visiem ES reģioniem;

18. uzskata, ka, veicinot reģionu attīstību, vienlaikus jāsekmē ES klātbūtne reģionos, un 
atgādina, ka aktīvāks darbs ar sabiedrību dalībvalstīs varētu atvieglot šo uzdevumu;

19. uzsver, ka kohēzijas politika ir vienīgā „Eiropa 2020” stratēģijā iekļautā ES politikas 
joma, kas vienlaikus ir „lietpratīga”, „videi draudzīga” un „veicina integrāciju”; norāda, 
ka tas vēlreiz apliecina kohēzijas politikas nozīmīgumu kopumā, un noraida tās sadalīšanu 
starp daudzām budžeta pozīcijām.


