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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Vispārīgais konteksts

1. atzinīgi vērtē īstenotos centienus ekonomiskās un budžeta koordinācijas stiprināšanā 
saistībā ar Eiropas pusgadu, ar ko ir iespējams vienlaikus uzraudzīt valstu budžetu un 
ekonomikas politiku katru gadu sešu mēnešu laikposmā;

2. uzsver kohēzijas politikas kā galvenā instrumenta nozīmīgo lomu stratēģijas „Eiropa 
2020” īstenošanā; uzskata, ka stipra un labi finansēta kohēzijas politika, pateicoties tās 
ilgtermiņa attīstības programmām, budžeta dimensijai un decentralizētajai pārvaldības 
sistēmai, kā arī Kopienas prioritāšu pārņemšanai ilgtspējīgas attīstības jomā, veido 
iedarbīgu un efektīvu instrumentu stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanai un turpmāku 
ekonomikas un finanšu krīžu novēršanai; norāda, ka kohēzijas politika ir ieguldījumu 
politika un ka tāpēc tai ir jāveicina teritoriālā, ekonomiskā un sociālā kohēzija visos ES 
reģionos, ievērojot solidaritātes principu; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķa sasniegšanā iesaistīt reģionus;

3. atgādina, ka kohēzijas politika var būt sekmīga vienīgi tad, ja dalībvalstīs pareizi tiek 
īstenota plaša fiskālā un strukturālā politika, kas veicina izaugsmi;  uzsver, ka vienotā 
stratēģiskā satvara līdzekļu izmantošanā, ja dalībvalstis neīsteno pareizu politiku vai ja 
netiek veiktas nepieciešamās strukturālās reformas, var tikt izšķiesti finanšu resursi vai pat 
samazināti stimuli nepareizas ekonomikas politikas labošanai;

4. uzsver, ka krīzes situācijā kohēzijas politikas elastīgie instrumenti ātri pielāgojas 
mainīgajām vajadzībām un smagākiem finanšu apstākļiem; atgādina, ka ārkārtas 
pasākumi, piemēram, avansa maksājumi vai paaugstinātas līdzfinansējuma likmes, ir 
sasaistīti ar ilgtermiņa politikas pasākumiem izaugsmes veicināšanai un darba iespēju 
radīšanai;

Fiskālā un budžeta nelīdzsvarotība un recesijas risks

5. pauž dziļas bažas par augsto risku eurozonai atkārtoti nonākt recesijā, uz ko norāda 
saspringtā ekonomika un bezdarba pieaugums;

6. uzskata, ka turpmāka fiskālās disciplīnas un fiskālo iestāžu nostiprināšana gan valstu, gan 
zemākā līmenī ir nepieciešamais priekšnoteikums, lai veicinātu uzticēšanos tirgum un 
nodrošina publisko finanšu vidējā termiņa un ilgtermiņa ilgtspējību eurozonā, kam ir 
būtiska nozīme izaugsmes sekmēšanai; mudina dalībvalstis turpināt fiskālo konsolidāciju 
un ievērot līdzsvarota budžeta noteikumus atbilstīgi Stabilitātes un izaugsmes pakta 
noteikumiem, kuros ņemta vērā katrai valstij raksturīgā makrofinansiālā situācija;

7. aicina dalībvalstis budžeta izdevumu un ieņēmumu daļā par prioritāti noteikt izaugsmi 
veicinošas politikas jomas, jo īpaši izglītības, pētniecības, inovācijas, infrastruktūras un 
enerģētikas jomu, un nodrošināt šādu izdevumu un ieņēmumu lietderīgumu;
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Izaugsme un nodarbinātība

8. mudina dalībvalstis nodrošināt dažādo ekonomikas politikas instrumentu saskaņotību, jo 
īpaši saistībā ar politikas virzieniem, kuri vērsti uz stratēģijas „Eiropa 2020” uzdevumu un 
pamatmērķu vienlīdzīgu sasniegšanu, lai piesaistītu ieguldītāju interesi un atjaunotu viņu 
uzticēšanos, kas ir vajadzīgs reālās ekonomikas ilgtermiņa finansēšanai;

9. prasa ieviest stingrus pasākumus, lai atjaunotu uzticēšanos banku nozarei un tādējādi 
sekmētu ieguldījumus; atgādina, ka finanšu resursu pieejamības trūkums joprojām ir viens 
no būtiskiem šķēršļiem, kas traucē MVU saņemt privāto kapitālu, kas nepieciešams ES 
līdzfinansējumam un konkurētspējas atgūšanai;

10. norāda, ka pastāvīgi ir nepieciešami papildu centieni mērķu sasniegšanai, jo īpaši 
nodarbinātības jomā, kura saistībā ar Eiropas pusgadu ir vismaz vienlīdz svarīga kā 
izaugsme; uzsver, ka darbvietu radīšana ir ilgtspējīgas izaugsmes un turpmāku krīžu 
novēršanas priekšnoteikums;

11. uzskata — lai stiprinātu izaugsmi un produktivitāti, ir nepieciešama uzlabota ekonomikas 
politikas koordinācija un vērienīgas strukturālas reformas.


