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B7-

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES kohēzijas un reģionālo politiku pēc 2013. gada

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumu EIROPA 2020 — Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai 
un integrējošai izaugsmei, COM(2010)2020,

– ņemot vērā 2010. gada 25. un 26. marta Eiropadomes secinājumus,

 ņemot vērā 2010. gada 17. jūnija Eiropadomes secinājumus (ES CO13/10) un jo īpaši tās 
pieņemto stratēģiju „Eiropa 2020”,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas 2010. gada 13. jūlija sanāksmē atbalstīto 
nostājas dokumentu,

– ņemot vērā Padomes secinājumus par Komisijas 2010. gada stratēģisko ziņojumu par 
kohēzijas politikas programmu īstenošanu, ko Ārlietu Padomes 3023. sanāksmē pieņēma 
2010. gada 14. jūnijā Luksemburgā,

– ņemot vērā 2010. gada 14. jūlija jautājumu Komisijai par ES kohēzijas un reģionālo 
politiku pēc 2013. gada (O–0110/2010 — B7-…),

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

1. uzskata, ka kohēzijas politika, kuras mērķis ir mazināt atšķirības starp Eiropas reģionu 
attīstības līmeņiem, mobilizējot izaugsmes potenciālu, lai sasniegtu ekonomisku, sociālu 
un teritoriālu kohēziju, ir būtiski svarīga Eiropas integrācijas procesam; šai politikai ir 
Eiropas pievienotā vērtība, kas veicina modernizāciju un ilgtspējīgu izaugsmi, kā arī 
pierāda Eiropas solidaritāti; šo īpašību dēļ un atbilstoši Līgumu garam visaptveroša 
reģionālā politika ir jāīsteno visā Savienības teritorijā, aptverot visus Eiropas reģionus;

2. piezīmē, ka ilgtermiņā un īstermiņā risināmu problēmu pašreizējā uzkrāšanās1, ar ko 
Eiropas Savienībai nākas saskarties, nozīmē, ka jāpieņem pielāgota stratēģija „ES 2020”, 
ar kuru būtu iespējams izveidot labvelīgu pamatu stabilai un ilgtspējīgai ekonomiskai 
izaugsmei un darba vietu radīšanai Eiropā; uzsver faktu, ka kohēzijas politikas īstenošana 
ir nepieciešama, lai šī stratēģija būtu veiksmīga, tomēr tai vienmēr jāpaliek neatkarīgai 
politikai, ar kuru nodrošina pamatu stipru sinerģiju izveidei starp visām Eiropas politikām;

3. noraida jebkādus centienus no jauna nacionalizēt šo politiku; turklāt, tā kā pašreizējam 
kopējam finansējumam ir būtiska ietekme uz reģionālo attīstību, ierosinātajā ES budžeta 
pārskatīšanā un turpmākajā kopējā finansējumā pilnībā jāņem vērā reģionālā dimensija;
stipra un labi finansēta ES reģionālā politika ir obligāts priekšnosacījums sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas sasniegšanai;

4. vērš uzmanību uz faktu, ka atbilstoši Lisabonas līguma noteikumiem teritoriālā kohēzija 
nozīmē mērķtiecīgu pieeju reģionālajai attīstībai, nodrošinot policentrisku attīstību, 

                                               
1 Skatīt „Reģioni 2020: nākotnes izaicinājumu novērtējums ES reģioniem”, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 2008. gada novembris.
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izveidojot sinerģijas un izvairoties no reģionālās politikas resursu izkliedes pa nozarēm;
pieejai tādēļ jābūt pietiekami elastīgai, lai to varētu pielāgot reģionālajām īpatnībām un 
atbalstīt atpalikušos reģionus to centienos pārvarēt sociālās un ekonomiskās grūtības;
jāparedz īpaši noteikumi, lai joprojām atbalstītu attālākos reģionus, pierobežas regionus, 
reģionus ar īpašām ģeogrāfiskām iezīmēm, kā arī citus reģionus, kuriem nākas saskarties 
ar īpašām attīstības problēmām;

5. uzsver nepieciešamību izmantot iepriekšējo pieredzi, labākās prakses piemērus un 
Kopienas veiksmīgās iniciatīvas, lai pieņemtu pieeju, kas vairāk orientēta uz kohēzijas 
politikas pilsētas dimensiju; uzsver arī faktu, ka pilsētām ir dinamiska loma reģionālajā 
ekonomiskajā attīstībā, jo pilsētas dod pozitīvu ekonomisko stimulu apkārtējiem lauku 
rajoniem; tādēļ nākamajā finansu resursu plānošanas periodā resursi jāpiešķir gan pilsētu, 
gan piepilsētu projektiem; lai sasniegtu šos mērķus, jāapsver iespēja piemērot attiecīgu 
instrumentu;

6. uzsver faktu, ka daudzlīmeņu pārvaldība ir viens no kohēzijas politikas galvenajiem 
principiem un tā ir fundamentāli svarīga, lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas procesa, 
stratēģiskās plānošanas un šo mērķu īstenošanas kvalitāti; tādēļ uzskata, ka nākotnē 
politikas īstenošanai ir obligāti nepieciešama integrēta pieeja; tāpat uzskata, ka 
subsidiaritātes princips tā nostiprinātajā un paplašinātajā koncepcijā, kā noteikts LESD, kā 
ar labāk definēts partnerības princips un pārredzamība ir būtiski elementi, lai korekti 
īstenotu jebkuru ES politiku, un tie ir attiecīgi jānostiprina;

7. uzskata, ka jāsaglabā pašreizējo mērķu pamatprincipi un jāveicina teritoriālā sadarbība, 
kam ir skaidra Eiropas pievienotā vērtība; jānovērtē arī citi pasākumi, tostarp finansējuma 
piešķiršana un laba prakse, kā arī jāapzina vispārējas problēmas un to risinājumi; starp 
šiem pasākumiem varētu būt kopēju mērķu nospraušana un kopīgo resursu racionāla 
izmantošana; līdzekļu izlietošana jakoncentrē uz galvenajām prioritātem, kas veido 
Eiropas pievienoto vērtību;

8. prasa, lai ar Kohēzijas politikas pamatprincipiem pēc 2013. gada tiktu piedāvāts vienkāršs, 
taisnīgs un pārredzams pārejas režīms, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi un jaunākās 
tendences attiecīgo reģionu sociālajā un ekonomiskajā situācijā; ar šo režīmu jāveicina 
reģionu virzība uz izaugsmi un attīstību;

9. uzskata, ka IKP jābūt galvenajam kritērijam, lai noteiktu, vai nepieciešams reģionālās 
politikas atbalsts, tomēr ļaujot dalīvalstu iestādēm attiecīgajā lēmumu pieņemšanas līmenī 
pielietot citus rādītājus, kuros ņemtas vērā reģionu un pilsētu īpašas pazīmes;

10. uzskata, ka Eiropas Sociālajam fonds jāsaglabā kā kohēzijas politikas neatņemama 
sastāvdaļa;

11. prasa, lai lauku attīstība saistībā ar KLP otro pīlāru būtu koordinēta ar kohēzijas attīstības 
mērķiem un tiktu pārvaldīta reģionālajā līmenī, nodrošinot tās pielāgotību vajadzībām;

12. prasa, lai kohēzijas politika un tās īstenošanas sistēma būtu vairāk orientēta uz rezultātu 
un mērķi palielināt efektivitāti, izveidojot optimālu līdzsvaru starp izpildes kvalitāti un 
finanšu kontroli; norāda, ka tādēļ nepieciešami būtiski uzlabojumi uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmās, lielāka administratīvās veiktspējas un kļūdu samazināšanas līmeņu 
efektivitāte, kā arī objektīvu, izmērāmu un visā ES salīdzīnāmu rādītāju noteikšana;

13. piekrīt viedoklim, ka jāturpina politikas īstenošanas vienkāršošana un papildus 
jāvienkāršo arī valsts un reģionālās procedūras; šajā kontekstā uzsver, ka jāpanāk
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pareizais līdzsvars starp procedūru vienkāršību un efektivitāti, kā arī labu finanšu 
pārvaldību; kohēzijas politikai tādēļ jākļūst par lietotājiem draudzīgu politiku ar lielāku 
atpazīstamību;

14. atbalsta finanšu vadības instrumentu izmantošanu, apgrozības fondu izmantošanu, 
vispārēju dotāciju izmantošanu un prasa vienkāršotu piekļuvi riska kapitālam un 
mikrofinansējumam; dalīvalstīm vairāk jāizmanto pieejamie tehniskās palīdzības resursi, 
lai nostiprinātu vietējo un reģionālo iestāžu, kā arī citu ieinteresēto personu, jo īpaši NVO 
un MVU statusu;

15. uzskata, ka reģionālās attīstības politika ir Savienības ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
attīstības stūrakmens un tādēļ tai kā politiskai platformai pienākas oficiāla valdības 
struktūra; jānostiprina arī Eiropas Komisijas loma pārvaldībā un politikas izstrādē;

16. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai un Padomei.


