
PA\928931LV.doc PE506.192v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Reģionālās attīstības komiteja

2012/2290(INI)

1.3.2013

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Reģionālās attīstības komiteja

Budžeta komitejai

par turpmākās politikas plānošanu un ilgtermiņa tendencēm: budžeta ietekme 
uz veiktspējas palielināšanu
(2012/2290(INI))

Atzinumu sagatavoja: Oldřich Vlasák



PE506.192v01-00 2/3 PA\928931LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\928931LV.doc 3/3 PE506.192v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

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

1. norāda, ka saskaņā ar subsidiaritātes principu par ilgtermiņa sociāli ekonomisko stratēģiju 
izstrādi un politikas īstenošanu ES ir atbildīgas dažādas sabiedriskas organizācijas, 
piemēram, Eiropas iestādes, valstu ministrijas, reģionālo un vietējo iestāžu dienesti un 
noteiktas aģentūras;

2. uzsver, ka šīm organizācijām ir nepieciešamas mūsdienīgas administratīvās un pārvaldības 
spējas, lai varētu sagatavot stratēģijas, kas būtu balstītas uz informāciju, savstarpēji 
saskaņotas un uz nākotni vērstas, tādējādi veicinot politikas kvalitāti un efektivitāti 
dažādās jomās;

3. uzsver faktu, ka institucionālo un administratīvo spēju stiprināšanai valsts, reģionālā vai 
vietējā līmenī ir pieejams Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) finansējums, ko var izmantot, piemēram, lai modernizētu cilvēkresursu 
pārvaldību, reorganizētu valsts pārvaldes uzdevumus un kompetences, cīnītos pret 
korupciju, mazinātu administratīvo slogu uzņēmumiem, stiprinātu reģionālo un vietējo 
pārvaldi, sniegtu atbalstu sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām, 
modernizētu politikas izstrādes procesus un investētu valsts kapitāla projektos dažādās e-
pārvaldes jomās;

4. uzskata, ka daudzgadu finanšu shēma ir ļoti svarīgs Eiropas projekta ilgtermiņa 
plānošanas instruments, kas ļauj ņemt vērā Eiropas perspektīvu un Savienības pievienoto 
vērtību; tomēr aicina panākt labāku koordināciju starp ES budžetu un dalībvalstu 
budžetiem un tērēt publisko finansējumu no plānošanas posma līdz īstenošanai tā, lai 
nodrošinātu lielāku papildināmību;

5. uzsver — tā kā kohēzijas politika ir daudzgadu, ilgtermiņa un horizontāla politika, 
nākotnes plānošanas aspekts tajā neapšaubāmi ir būtisks, un, ņemot vērā šai politikai 
paredzēto nozīmīgo ES budžeta daļu, tai ir jāieņem būtiska loma katrā uz nākotni vērsta 
budžeta plānošanā;

6. uzskata, ka kohēzijas politikas un citu jomu politikas izstrāde ir arvien lielākā mērā 
atkarīga no savlaicīgas ilgtermiņa globālo tendenču noteikšanas; saistībā ar to pauž 
atbalstu tādiem uz nākotni vērstiem ziņojumiem kā „Projekts Europe 2030” (Pārdomu 
grupas pārskats Eiropadomei par ES nākotni 2030. gadā) un „Globālās tendences 2030 —
pilsoņi savstarpēji saistītā un policentriskā pasaulē”, ko Eiropas stratēģijas un politikas 
analīzes sistēmas (ESPAS) ietvaros izstrādājis Eiropas Savienības Drošības izpētes 
institūts (EUISS);

7. aicina ciešāk koordinēt šādas ziņošanas iniciatīvas un izveidot iestādēm kopīgu sistēmu, 
lai noteiktu ilgtermiņa tendences galvenajās politikas jomās, ar ko saskaras Savienība, un 
uzskata, ka šādā sistēmā būtu jāiesaista darbinieki no visām attiecīgajām ES iestādēm un 
struktūrām, tostarp no Reģionu komitejas.


