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IEROSINĀJUMI

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

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 312. panta 2. punktu, kurā 
noteikts, ka Padome vienprātīgi pieņem regulu, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
(DFS), pēc tam, kad ir saņēmusi Eiropas Parlamenta deputātu vairākuma piekrišanu,

– ņemot vērā LESD 312. panta 3. punktu, kurā skaidri teikts, ka DFS nosaka saistību 
apropriāciju gada maksimālo apjomu katrai izdevumu kategorijai un gada maksimālo 
apjomu maksājumu apropriācijām, kas nozīmē, ka Parlamentam un Padomei sarunās 
par DFS ir jāievēro savi līgumos noteiktie pienākumi un jāļauj, lai Kohēzijas politikas 
veidošana tiktu saskaņota parastās likumdošanas procedūras kārtībā, kā paredzēts 
LESD 177. pantā,

A. tā kā Parlaments savā 2012. gada 13. jūnija rezolūcijā par daudzgadu finanšu shēmu un 
pašu resursiem1 ir uzsvēris, ka ES budžets un īpaši Kohēzijas politikas izdevumi ir ļoti 
iedarbīgs instruments, lai palielinātu stratēģiskos ieguldījumus ar Eiropas pievienoto 
vērtību un ievirzītu Eiropas ekonomiku atpakaļ izaugsmes un konkurētspējas sliedēs;

B. tā kā DFS 2014.–2020. gadam uzskatāma par galveno instrumentu, lai paredzētu, vai 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi tiks pienācīgi sasniegti, un tas prasa, lai pašreizējās 
sarunās vairs nedominētu krīzes apsvērumi, bet tiktu mēģināts panākt saprātīgu un 
racionālu budžetu, kas garantēs izaugsmi un nodarbinātību, un, galu galā, augstu dzīves 
standartu un drošību ES iedzīvotājiem;

C. tā kā ES Kohēzijas politikai kā mehānismam, kas veicina visu ES reģionu pienācīgu 
iesaistīšanos vienotajā tirgū, ir jāpaliek Eiropas solidaritātes galvenajam pīlāram;

D. tā kā Kohēzijas politikai tomēr vajadzīgas reformas, lai tā kļūtu vairāk orientēta uz 
rezultātiem un draudzīgāka saņēmējiem, un tādējādi izmaksu ziņā efektīvāka politika;

E. tā kā Kohēzijas politikai būtu jānodrošina taisnīga piekļuve resursiem un jāapmierina visu 
ES reģionu reālās attīstības vajadzības, un tam nepieciešams elastīgums mērķu un 
ieguldījumu prioritāšu noteikšanā (neskatoties uz vajadzību ieguldīt, piemēram, pētniecībā 
un izstrādē, un inovācijās), kas ir galvenais līdzeklis, lai sekmīgi īstenotu stratēģiju 
„Eiropa 2020”, kura atbilstošā veidā jāsaista ar Kohēzijas politiku, tas ir, kā „kāpnes uz 
izcilību”;

F. tā kā savā 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā par ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu 
finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai2 Parlaments ir 
apstiprinājis savu apņemšanos aizstāvēt stingrāku ES Kohēzijas politiku, uzstājot uz to, lai 
pienācīgā līmenī tiktu iedalīti resursi;

                                               
1 P7_TA(2012)0245.
2 P7_TA(2011)0266.
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i. summa Kohēzijas politikai EUR 376 miljardu apmērā, kā to ierosina Komisija savā 
priekšlikumā regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, ir 
uzskatāma par minimālo saprātīgo finansējuma līmeni, un tādējādi tai vajadzētu būt 
robežlīnijai Parlamenta nostājā turpmākajās sarunās.


