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ĪSS PAMATOJUMS

IEVADS
Komisija ar Parlamenta atbalstu savos aprēķinos pamatojas uz labvēlīgākām ekonomikas 
attīstības izredzēm, plānojot izaugsmes un nodarbinātības pasākumus 2012. gadā. Šajā 
sakarībā tā atzīst, ka ES budžetam ir izšķiroša nozīme, jo to izmanto, lai panāktu sviras efektu 
un atbalstītu pasākumus, ko īsteno ar dalībvalstu budžeta līdzekļiem. Tādējādi Komisija ir 
noteikusi trīs galvenās prioritātes 2012. gada budžeta projektā, proti, izaugsmi veicinoši 
ieguldījumi fiskālās konsolidācijas apstākļos, stratēģijas „Eiropa 2020” budžeta sadaļas 
stiprināšana un Lisabonas līguma prioritāro jomu atbalstīšana, vienlaikus pienācīgu vērību 
piešķirot pašreizējiem apstākļiem un paturot prātā, ka ir nopietni jāizvērtē veiktspēja un 
vajadzības uz vietas.

Atzinuma autors piekrīt Komisijas viedoklim, ka ES ir jāpieliek kopīgas pūles un jāizmanto 
kohēzijas politikas un citu politikas jomu sinerģisms praksē, un gribētu uzsvērt to, ka 
kohēzijas politika ir ieguldījumu politika, kura vērsta uz attīstības mērķu sasniegšanu 
reģionos, atbalstot tos reģionus, kuru ekonomikas attīstība atpaliek.

Pašreizējos apstākļos minēto mērķu sasniegšanai ir vajadzīga ciešāka Komisijas iesaistīšanās, 
sniedzot palīdzību tām dalībvalstīm, kurām ir grūti īstenot kohēzijas politiku.

SĀKOTNĒJĀ BUDŽETA PROJEKTA ATJAUNOŠANA
Tādēļ Komisija, izstrādājot budžeta noteikumus, ir novērtējusi budžeta vajadzības, ņemot vērā 
Eiropadomes 2005. gadā pieņemtos lēmumus, 2007.–2013. gada finanšu plāna un Iestāžu 
nolīguma nosacījumus, kā arī summas, kas paredzētas projektiem, kuru īstenošana beidzas 
2000.–2006. gada laikposmā. Atzinuma autors uzskata, ka vienīgā iestāde, kuras rīcībā ir 
pieejamā informācija, lai gūtu pārskatu par visu reģionu faktiskajām 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 vairākiem fondiem ir sadalīti šādi:
struktūrfondiem (ERAF un ESF) paredzēti EUR 40 945,9 miljoni un Kohēzijas fondam —
EUR 11 793,0 miljoni. Maksājumu apropriāciju pieaugums par 8,4 % liecina par īstenošanas 
paātrināšanas tendenci, kas iesākās 2010. gadā, un tiešām norāda uz to, ka 2007.–2013. gada 
kohēzijas politikas īstenošana ir sasniegusi pilnu jaudu, no kā var turklāt izdarīt secinājumu, 
ka arī 2013. gadā sagaidāms ievērojams maksājumu pieaugums. 

GALVENĀS POLITIKAS ĪSTENOŠANAS DARBĪBAS 2012. GADĀ
Komisijas noteiktās galvenās politikas īstenošanas darbības ir gan kohēzijas politikas mērķu 
saskaņošana ar stratēģiju „Eiropa 2020”, gan daudzgadu mērķu sasniegšana, veicinot 
izaugsmes potenciālu un nodarbinātību vismazāk attīstītajās dalībvalstīs un reģionos, reģionu 
konkurētspējas uzlabošana un ciešākas teritoriālās integrācijas veicināšana. Komisija turklāt 
sagaida rezultātus no visiem ES Baltijas jūras stratēģijas un ES Donavas stratēģijas 
īstenošanas aspektiem. Īpaši svarīgi ir pieņemt tiesisko regulējumu un izstrādāt izpildes 
mehānismu nākamajam plānošanas laikposmam (2014.–2010. g.). Šajā sakarībā Komisija ir 
iecerējusi koordinēt kopējā stratēģiskā plāna sagatavošanu un pieņemšanu ciešā sadarbībā ar 
citiem Komisijas dienestiem un apspriesties ar dalībvalstīm par stratēģisko ieguldījumu 
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prioritātēm laikposmā pēc 2013. gada. Visbeidzot, ir minēta elektronisko norēķinu centru 
izveide dalībvalstīs un reģionos, kas apkopos datus par projektu finansēšanu un nodrošinās to 
apmaiņu, kā arī interaktīvo portālu izveide, kas nodrošinās, ka atbalsta saņēmējiem 
informācija būs jāsniedz tikai vienreiz, un ar to palīdzību būs iespējams tiešsaistē sekot līdzi 
subsīdijas pieteikumu virzībai un maksājumiem („e-kohēzijas politika”).

IZMĒĢINĀJUMA PROJEKTI UN TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

Šogad dalībnieki ir iesnieguši mazāk iespējamo izmēģinājuma projektu/ sagatavošanas 
darbību pieteikumu, kas lielākoties saistīti ar jau iepriekš apstiprināto pasākumu 
pagarināšanu. 

Komisija neformāli apspriedusi nepieciešamību pagarināt jau apstiprinātos izmēģinājuma 
projektus un sagatavošanas darbības, piekrītot tam, ka ir jāturpina sagatavošanas darbības 
„Reģionālās un vietējās sadarbības stiprināšana, veicinot ES reģionālo politiku pasaules 
mērogā” un „Eiropas Savienības Donavas reģiona pārvaldības modeļa noteikšana —
uzlabota un efektīva koordinācija”, kā arī izmēģinājuma projekts „Virzība uz kopīgu 
reģionālo identitāti, etnisko samierināšanu, kā arī ekonomisko un sociālo sadarbību, 
tostarp Eiropas mēroga kompetenču un izcilības platformas struktūrā, Donavas 
makroreģionā”.

Vienīgais no jauna ierosinātais pasākums ir sagatavošanas darbība „Atlantijas forums ES 
Atlantijas reģiona stratēģijas izveidei”, kurā ierosināts formulēt daudznozaru rīcības plānu, 
norādot konkrētas prioritātes, kas īstenojamas, sākot no 2014. gada, un aktīvi iesaistot 
ieinteresētās personas Atlantijas reģionā. Šim rīcības plānam jābūt cieši saistītam ar reģionālo 
politiku un integrēto jūrniecības politiku, un tam arī jāuzlabo sinerģisms ar citām ES politikas 
jomām. Tālab sagatavošanas darbībā ir jāparedz ieinteresēto personu dialoga platformas —
Atlantijas foruma — finansēšana ar mērķi noteikt prioritāros projektus un Atlantijas reģiona 
stratēģijas pārvaldību, kā arī izstrādāt un apstiprināt rīcības plānu.

Saistībā ar to pašu neformālo iepriekšējas novērtēšanas procedūru Komisija ir piekritusi 
turpināt pasākumu „Tehniskā palīdzība un informācijas izplatīšana Eiropas Savienības 
Baltijas jūras reģiona stratēģijas vajadzībām un vairāk zināšanu par makroreģionu 
stratēģiju”, kādēļ arī tiks arī iesniegts budžeta projekta grozījums.
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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka budžeta projekta 1.b izdevumu kategorijā iekļautās summas atbilst ES 
noteiktajām reģionālās politikas vajadzībām un mērķiem, un tādēļ prasa saglabāt 
Komisijas ierosinātās 1.b izdevumu kategorijas budžeta pozīcijas vai attiecīgā gadījumā 
atjaunot tās;

2. uzsver, ka reģionālās politikas efektīvai un lietderīgai īstenošanai ir izšķiroša nozīme 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā, jo tā ne tikai ļauj efektīvi mazināt reģionālo 
nevienlīdzību, bet arī rada pienācīgus apstākļus stabilai un ilgtspējīgas ekonomikas 
izaugsmei un darba vietu radīšanai;

3. atzinīgi vērtē 2011. gadā paredzēto saistību apropriāciju palielinājumu 1.b izdevumu 
kategorijā par 3,4 % (kopējā summa — EUR 52 738,9 miljoni) un maksājumu 
apropriāciju palielinājumu par 8,4 % (kopējā summa — EUR 45 134,8 miljoni); pēdējā no 
minētajām summām ietver 2000.–2006. g. laikposmā nenokārtoto saistību samazinājumu 
par 35,2 % (kopējā summa — EUR 3110 miljoni), kas sagaidāms plānošanas perioda 
slēgšanas pēdējā posmā 2012. gadā;

4. aicina Komisiju atbalstīt un īstenot visus izmēģinājuma projektus, sagatavošanas darbības 
un tehniskās palīdzības pasākumus, kurus Reģionālās attīstības komiteja ierosinājusi 
iekļaut 1.b izdevumu kategorijā;

5. atzinīgi vērtē Eiropadomes atbalstīto Komisijas nodomu uzlabot dažām dalībvalstīm 
paredzēto aizdevumu programmu un struktūrfondu savstarpējo sinerģismu, lai veicinātu 
konkurētspēju un izaugsmi, un prasa Komisijai pielikt pūles, meklējot veidus, kā efektīvi 
uzlabot dalībvalstu vispārējo veiktspēju, tām lietpratīgi īstenojot kohēzijas politikas 
programmas.


