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ĪSS PAMATOJUMS

IEVADS
Kaut gan ekonomikas atveseļošanās dažādās dalībvalstīs ir nevienmērīga, Komisija balstās uz 
prognozi, ka 2012. gada otrajā pusē atsāksies izaugsme, un tādēļ izstrādā pasākumus, lai 
veicinātu izaugsmi un darba vietu radīšanu nolūkā nodrošināt Eiropas tautsaimniecībai tik ļoti 
nepieciešamos ieguldījumus un darba vietas. Šajā kontekstā, ierosinot nozīmīgu saistību 
apropriāciju palielinājumu, kam piemēro inflācijas korekciju, un cenšoties ievērojami 
palielināt maksājumu apjomu, Komisija ir izveidojusi piecas galvenās prioritātes 2013. gada 
budžeta projektam, proti, ieguldījumi darba vietu izveidi stimulējošā izaugsmē, atbildīgs un 
reālistisks budžets, rūpīga rezultātu pārbaude, administratīvu ierobežojumu piemērošana un 
Horvātijas integrēšana.

Atzinuma sagatavotājs piekrīt Komisijas viedoklim par Savienības kohēzijas politikas 
neapstrīdamo pievienoto vērtību un to, ka kohēzijas politikai kā vienai no svarīgākajām 
politikas jomām ieguldījumu veicināšanā ir liela nozīme, jo ieguldījumi nodrošina vislabāko 
iespēju radīt darba vietas un veicināt ekonomisko izaugsmi. Tomēr viņš uzsver — lai gan 
1.b izdevumu kategorijā paredzētie budžeta līdzekļi būtu jāizmanto, lai pielāgotu politikas 
jomas stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem, kohēzijas politikas mērķi un jo īpaši reģionālo 
atšķirību mazināšana un sociālā, ekonomiskā un teritoriālā kohēzija joprojām ir ļoti nozīmīgi. 

SĀKOTNĒJĀ BUDŽETA PROJEKTA ATJAUNOŠANA
Izstrādājot budžeta noteikumus, Komisija ir novērtējusi budžeta vajadzības, ņemot vērā 
2007.–2013. gada finanšu plāna noteikumus un finansējumu un Iestāžu nolīgumu, un visas 
summas pieskaņojosi attiecīgajiem lēmumiem un noteikumiem. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Komisija ir vienīgā iestāde, kuras rīcībā ir tāds 
informācijas apjoms, lai spētu gūt pārskatu par reālajām budžeta vajadzībām visos reģionos. 
Līdz ar to atzinuma sagatavotājs ierosina anulēt visus Padomes ierosinātos samazinājumus un 
atjaunot budžeta projektā Komisijas sākotnēji ierosinātās summas.

FONDU LĪDZEKĻU SADALĪJUMS
Turpmāk ir sniegts dažādu apropriāciju un fondu līdzekļu sadalījums.
Kopā saistību apropriācijas struktūrfondiem (ERAF un ESF) paredzētas EUR 42 144,7 
miljonu apmērā un Kohēzijas fondam — EUR 12 354,2 miljonu apmērā, kas kopā veido 3,3% 
pieaugumu salīdzinājumā ar 2012. gadu. Maksājumu apropriācijas ir ievērojami palielinātas, 
t. i., par 11,7 % salīdzinājumā ar 2012. gadu jeb par EUR 48 975 miljoniem, un tas arī 
atspoguļo centienus ierobežot nesamaksāto saistību pieaugumu. Tomēr būtu jāatzīmē, ka 
Komisijas aplēses attiecas tikai uz 2013. gadu, pieņemot, ka iepriekšējo gadu maksājumu 
vajadzības būs segtas, un tādēļ jebkura atkāpe no tā radīs nepietiekamas maksājumu 
apropriācijas.

GALVENIE POLITIKAS ĪSTENOŠANAS PASĀKUMI 2012. GADĀ
Galvenie politikas īstenošanas pasākumi, ko noteikusi Komisija, ietver kohēzijas politikas 
saskaņošanu ar stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem, kā arī kohēzijas politikas kā efektīva 
krīzes novēršanas instrumenta izmantošanu, proti, atbalstot dalībvalstis, kurām ir īpaši lielas 
vajadzības, piemēram, tās dalībvalstis, kurām piemēro ES un SVF programmas.
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 Šajā kontekstā Komisija ir uzņēmusies iniciatīvu ierosināt dalībvalstīm pārplānot vēl 
nepiešķirtos līdzekļus no struktūrfondiem, ja iespējams, lai pastiprinātu to centienus risināt 
jaunatnes bezdarba problēmas un atbalstīt MVU, uzsākot kopīgu iniciatīvu ar astoņām 
dalībvalstīm. Citas svarīgākās jomas būs tiesiskais regulējums, nākamā plānošanas perioda 
īstenošanas mehānismi un kopīgā stratēģiskā satvara īstenošana. Tāpēc Komisija vēlas 
galveno uzmanību pievērst apspriedēm ar dalībvalstīm par stratēģisko ieguldījumu prioritātēm 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam un darbības programmu sagatavošanas posmiem. 
Turklāt ir sagaidāms, ka darbs pie ES Baltijas stratēģijas un ES Donavas stratēģijas 
turpināsies, vienlaikus sadarbība attiecībā uz Atlantijas stratēģiju tiks attīstīta kopā ar Jūrlietu 
un zivsaimniecības ĢD. Visbeidzot, Komisija plāno strādāt pie Horvātijas pozīcijas 
nostiprināšanas, lai tā kļūtu par dalībvalsti no 2013. gada 1. jūlija.

IZMĒĢINĀJUMA PROJEKTI UN TEHNISKĀ PALĪDZĪBA
Šogad deputāti ir atkal ierosinājuši samazināt iespējamo izmēģinājuma projektu un 
sagatavošanas darbību skaitu, jo lielākā daļa no tām attiecas uz iepriekš apstiprinātu 
pasākumu termiņa pagarināšanu, proti, „Atlantijas forums ES Atlantijas reģiona 
stratēģijas izveidei”, „Virzība uz kopīgu reģionālo identitāti, etnisko samierināšanu, kā 
arī ekonomisko un sociālo sadarbību, tostarp Eiropas mēroga kompetenču un izcilības 
platformas struktūrā, Donavas makroreģionā”, „Reģionālās un vietējās sadarbības 
stiprināšana, veicinot ES reģionālo politiku pasaules mērogā”, „Stratēģijas Eiropas 
Savienības Donavas reģionam pārvaldības modeļa noteikšana – uzlabota un efektīva 
koordinācija”, kā arī „Atbalsts Majotas vai jebkuras citas līdzīgā situācijā esošas 
teritorijas pārejai uz attālākā reģiona statusu”.

Jaunie ierosinātie pasākumi ietver sagatavošanas darbības makroreģionālu stratēģiju izstrādei 
Vidusjūras reģionam, izmēģinājuma projektu attiecībā uz pašreizējo un plānoto ekonomikas 
potenciālu Grieķijas reģionos, kas atrodas ārpus Atēnu galvaspilsētas reģiona, kā paraugu ES 
konverģences reģioniem, un, visbeidzot, izmēģinājuma projektu, lai izstrādātu pakalpojumu 
platformu MVU eksportam.

Ir ierosināts arī turpināt pasākumu „Tehniskā palīdzība un informācijas izplatīšana 
Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijas vajadzībām un vairāk zināšanu par 
makroreģionu stratēģiju”, un šajā nolūkā ir jāiesniedz 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 projektā (BP) paredzētās summas 1.b izdevumu kategorijai atbilst 
Savienības noteiktajām reģionālās politikas obligātajām vajadzībām un mērķiem, un tādēļ 
pieprasa saglabāt vai vajadzības gadījumā atjaunot Komisijas ierosinātās 1.b izdevumu 
kategorijas budžeta pozīcijas;

2. uzsver, ka efektīva un sekmīga reģionālās politikas īstenošana ir ļoti svarīga ekonomikas 
atveseļošanai un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanai, jo tas veicina ne tikai 
pareizas sistēmas izveidi stabilai un ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei un darba vietu 
radīšanai, bet arī efektīvu reģionālo atšķirību mazināšanu un sociālo, ekonomisko un 
teritoriālo kohēziju, kas ir vienlīdz svarīgs mērķis;

3. atzinīgi vērtē saistību apropriāciju palielinājumu 1.b izdevumu kategorijai par 3,3 %, 
sasniedzot EUR 54 499 miljonus, un maksājumu apropriāciju palielinājumu par 11,7 %, 
sasniedzot EUR 48 975 miljonus, salīdzinājumā ar 2012. gadu; minētā maksājumu 
apropriāciju summa ietver 33,2 % samazinājumu līdz EUR 1923 miljoniem 2000.–
2006. gada plānošanas perioda noslēgšanai; 

4. aicina Komisiju atbalstīt un īstenot visus izmēģinājuma projektus, sagatavošanas darbības 
un tehniskās palīdzības pasākumus, ko Reģionālās attīstības komiteja ierosinājusi attiecībā 
uz 1.b izdevumu kategoriju.


