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Eiropai vajadzīga 
stratēģija, lai tā 
pēc krīzes kļūtu 
spēcīgāka un spētu 
risināt ilgtermiņa 
problēmas.

Krīze ir vēl vairāk sarežģījusi uzdevumu nodrošināt 
ekonomisko izaugsmi nākotnē. Krīzes laikā mūsu izaugsmes 
potenciāls ir divkārt samazināts. Pastāv risks, ka daudzi 
ieguldījumu plāni, spējas un idejas netiks īstenoti neskaidrību, 
zemā pieprasījuma un finansējuma trūkuma dēļ. Eiropai jārisina 
skaidri, taču grūti uzdevumi. Eiropas valstīm kopā jārisina 
aktuālā problēma saistībā ar ekonomikas atlabšanu un 
ilgtermiņa problēmas, jāatgūst konkurētspēja, jāveicina 
ražīgums un jāved Eiropas Savienība pretī labklājībai. Ir 
vajadzīga stratēģija, kas padarītu Eiropas Savienību par gudru, 
ilgtspējīgu un integrējošu ekonomiku ar augstu nodarbinātības, 
ražīguma un sociālās kohēzijas līmeni. Tai jābūt stratēģijai 
„Eiropa 2020”.

Ko ierosina 
Komisija?

Pēc tam, kad tika veikts Lisabonas stratēģijas novērtējums, 
Eiropas Komisija 2010. gada 3. martā pieņēma priekšlikumu1

par stratēģiju „Eiropa 2020”. Komisija izvirza trīs prioritātes, 
kas cita citu savstarpēji papildina, proti, gudra, ilgtspējīga un 
integrējoša izaugsme, un septiņas pamatiniciatīvas2, kas kalpos 
par katalizatoru virzībā uz katras tematiskās prioritātes 
īstenošanu. Komisija ierosina arī piecus pamatmērķus3, lai 
noteiktu, ko Eiropas Savienība vēlas sasniegt līdz 2020. gadam, 
un lai sekotu līdzi progresam. Lai nodrošinātu, ka katra 
dalībvalsts stratēģiju „Eiropa 2020” pielāgo savai konkrētajai 
situācijai, šie Eiropas Savienības mērķi jāpārveido valstu 
mērķos un trajektorijās. Lai nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu 
šīs stratēģijas īstenošanu, būs vajadzīga stingra pārvaldības 
sistēma un valstu koncentrētāka uzraudzība.

Parlaments atzinīgi 
vērtē vispārējos 
mērķus, taču 
izsaka kritiku 
attiecībā uz 
galvenajiem 

Eiropas Parlaments ir atzinīgi novērtējis4 Komisijas 
priekšlikumu par stratēģiju „ES 2020”, jo, izstrādājot šo 
stratēģiju, ir novērsti daudzi iepriekšējās Lisabonas stratēģijas 
trūkumi. Taču Parlaments ir arī paudis vilšanos par stratēģijas 
pamatelementiem, par kuriem Eiropadome vienojās 2010. gada 
26. martā; ir mudinājis Eiropadomi ņemt vērā pašreizējā krīzē 

                                               
1 COM(2010) 2020
2 „Inovācijas Savienība”, „Jaunatne kustībā”, „Digitālā programma Eiropai”, „Resursu ziņā efektīva Eiropa”, 
„Rūpniecības politika globalizācijas laikmetā” un „Eiropas platforma cīņai pret nabadzību”
3 Jābūt nodarbinātiem 75 % iedzīvotāju vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem; 3 % no ES IKP 
jāiegulda pētniecībā un attīstībā; jāizpilda „20/20/20” mērķi klimata/enerģētikas jomā (tostarp 
par 30 % jāpaaugstina emisiju samazināšanas mērķis, ja apstākļi tam ir piemēroti); to 
iedzīvotāju īpatsvaram, kuri priekšlaicīgi pamet skolu, jābūt mazākam par 10 %, un vismaz 
40 % jaunākās paaudzes iedzīvotāju jābūt augstākajai izglītībai; par 20 miljoniem jāsamazina 
to cilvēku skaits, kuriem draud nabadzība.
4 Eiropas Parlamenta 2010. gada 10. marta rezolūcija par stratēģiju „ES 2020” (P7_TA(2010)0053).
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elementiem. gūto mācību un izstrādāt īsteni tālredzīgu, vērienīgu un 
saskaņotu stratēģiju1. It īpaši Parlaments ir izteicis brīdinājumu 
saistībā ar ES stratēģijas 2020. gadam ļoti vispārīgo saturu, 
proti, galvenajiem mērķiem, pamatpriekšlikumiem, kas būtībā 
ir tikai rīcības plāni, vājajām vietām un rādītājiem. Referents 
pilnībā piekrīt šīm kritiskajām piezīmēm. Komisijas dokumentā 
par budžeta pārskatīšanu nav sniegta informācija par to, kā 
dažādās politikas jomas tiks piesaistītas dažādajiem ES 
stratēģijas 2020. gadam mērķiem, un par to, vai horizontālās 
politikas (piemēram, KLP, kohēzijas politika) vispār tiks 
piesaistītas mērķiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi nākamās 
daudzgadu finanšu shēmas struktūras izstrādei un tās iekšējā 
elastīguma nodrošināšanai.

Stratēģijas 
„ES 2020” 
īstenošana nav 
saistīta tikai ar 
finansējuma 
izlietojumu; ir 
vajadzīgs optimāls 
politikas 
instrumentu 
kopums.

ES stratēģija 2020. gadam nav tikai un pat ne galvenokārt 
saistīta ar finansējuma izlietojumu. Mums jāmobilizē visi 
Eiropas Savienības līmeņa instrumenti, it īpaši vienotais tirgus, 
lai likvidētu vājās vietas un sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus. Katrā situācijā būtu jānosaka labākais iespējamais 
politikas instrumentu kopums mērķu sasniegšanai — tiesību 
akti, koordinācija, izdevumi vai šo instrumentu kombinācija. Ja 
lūgums piešķirt finansējumu ir pamatots, mums būtu jāievēro 
subsidiaritātes (kurš var sniegt labākos rezultātus) un 
proporcionalitātes princips (līdzekļu izlietojuma programmas 
struktūra, lai pēc iespējas sasniegtu gaidāmos rezultātus).

Obligāts 
priekšnosacījums 
— panākt sinerģiju 
starp ES un 
dalībvalstu 
budžetiem.

ES stratēģija 2020. gadam uzliek pienākumus ne tikai Eiropas 
Savienībai, bet galvenokārt dalībvalstīm. Lai gūtu rezultātus, ir 
skaidri jānosaka uzdevumi, resursi un atbildība un labi 
organizētā veidā jāsadala starp Eiropas pārvaldības dažādajiem 
Eiropas Savienības, valstu, reģionāliem un vietējiem līmeņiem.
Eiropas Savienības budžets veido tikai 2 % no Eiropas valstu 
kopējā publiskā finansējuma. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, lai 
ieguldījumu lielākā daļa tiktu veikta no dalībvalstu budžetiem 
un, piedāvājot atbilstīgus stimulus un labvēlīgus 
pamatnosacījumus, no privātā sektora. Ir vienlīdz svarīgi panākt 
labāku sinerģiju starp līdzekļu izlietojumu Eiropas Savienības 
un dalībvalstu līmenī. Lai gan Eiropas Savienība un dalībvalstis 
koordinē politikas jomas, izmantojot plašu formāli (piemēram, 
EPVP, AKM) un netieši noteiktu mehānismu klāstu, budžeta 
sinerģija praksē tiek īstenota reti2. Jaunajam ekonomikas un 
budžeta politikas koordinācijas mehānismam (tā sauktajam 
„Eiropas semestrim”) būtu jārada atbilstīgs pamats, lai 

                                                                                                                                                  
1 Eiropas Parlamenta 2010. gada 16. jūnija rezolūcija par stratēģiju „ES 2020” (P7_TA(2010)0223).
2 Saskaņā ar Parlamenta veiktu pētījumu ar dažiem izņēmumiem galvenokārt attiecībā uz reģionālo politiku tikai 
neliels skaits dalībvalstu budžetā iekļauj norādi uz to ieguldījumu Lisabonas mērķu vai citu ES stratēģiju 
sasniegšanā.
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nodrošinātu nepieciešamo budžeta sinerģiju. Īstenojot šo jauno 
sešu mēnešu ciklu, dalībvalstis aprīlī pārskatīs savas vidējā 
termiņa budžeta stratēģijas un vienlaicīgi izstrādās valsts 
reformu programmas. Jūnijā un jūlijā, pirms dalībvalstis 
apstiprina savu nākamā gada budžeta galīgo variantu, 
Eiropadome un Padome sniegs politikas ieteikumus.
Dalībvalstīm vidējā termiņa budžeta stratēģijās būtu jāsniedz 
informācija par ieguldījumu dažādu ES stratēģijas 2020. gadam 
uzdevumu un mērķu sasniegšanā. Tām būtu arī jāsniedz 
informācija par to, kā tās izmantojušas valsts un Eiropas 
Savienības līdzekļus, lai sasniegtu dažādus ES stratēģijas 
2020. gadam mērķus1. Komisijai šī vērtīgā informācija būtu 
jāizmanto, lai efektīvāk piemērotu tās finanšu plānošanas 
instrumentus un veicinātu labākās prakses un politikas apguves 
prakses apmaiņu starp dalībvalstīm.

ES budžets —
mazs budžets 
salīdzinājumā ar 
dalībvalstu 
budžetiem, kam 
piemīt ievērojams 
sviras efekts.

Lai gan daudzus Eiropas Savienības mērķus var sasniegt, veicot 
tiesību aktu vai politikas koordināciju, Parlaments ir uzsvēris2, 
ka, neskatoties uz to, ka lielāko daļu budžeta resursu būtu 
jānodrošina dalībvalstīm, Eiropas Savienības budžetam, ņemot 
vērā tā mobilizēšanas un koordinēšanas spēju, jābūt lielākajai 
nozīmei šīs stratēģijas īstenošanā, un tai jābūt jaunas līdzekļu 
izlietojuma programmu paaudzes pamatā.

Pašreizējā budžetā 
nav paredzēti 
pietiekami līdzekļi 
ES stratēģijas 
2020. gadam 
īstenošanai.

Parlaments jau ir norādījis3, ka pašreizējā budžetā nav paredzēti 
pietiekami finanšu līdzekļi 21. gadsimta problēmu risināšanai.
Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju par programmām, kas 
atbalsta dažādas ES stratēģijas 2020. gadam pamatiniciatīvas4, 
sākotnējā 2011. gada budžetā tikai 43 % budžeta līdzekļu 
(neieskaitot administratīvos izdevumus) ir paredzēti ES 
stratēģijas 2020. gadam mērķu īstenošanai. Veicot Komisijas 
sniegto datu analīzi, var izdarīt šādus secinājumus:
- tikai izdevumu kategorijas 1.a (iekšējā nozaru politika , 

86 %) un 1.b (kohēzijas politika, 67 %) var uzskatīt par 
tādām, kas atbalsta ES stratēģiju 2020. gadam;

- Komisija uzskata, ka 2. izdevumu kategorijā (dabas resursi) 
ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi (veido 
73,5 % no šīs izdevumu kategorijas) neveicina ES 
stratēģijas 2020. gadam īstenošanu;

                                                                                                                                                  
1 P7_TA(2010)0223.
2 P7_TA(2010)0191
3 P7_TA(2010)0053
4 J. Lewandowski 20. augusta vēstule S. Jedrzejewska par Eiropas Savienības 2011. gada budžetā paredzēto 
finansējumu ES stratēģijas 2020. gadam īstenošanai.
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- 1.b izdevumu kategorija (kohēzijas politika) noteikti 
nodrošina lielāko ieguldījumu (60 % no visiem 
izdevumiem, kas saistīti ar ES stratēģiju 2020. gadam) trīs 
ES stratēģijas 2020. gadam mērķu sasniegšanā. Tāpēc
kohēzijas politika ir uzskatāma par būtiskāko instrumentu 
ES stratēģijas 2020. gadam īstenošanai;

- izdevumu kategorijas (brīvība, drošība un tiesiskums) 3.a 
un 3.b (pilsonība), kā arī 4. izdevumu kategorija (ārējās 
attiecības) gan absolūtos, gan relatīvos rādītājos tikai 
minimāli veicina ES stratēģijas 2020. gadam īstenošanu.

Referents pauž zināmā mērā skeptisku attieksmi pret Komisijas 
veiktā pētījuma rezultātiem un aicina Komisiju precizēt 
kritērijus, kas izmantoti, lai noteiktu, vai līdzekļu izlietojuma 
programmas atbalsta ES stratēģiju 2020. gadam.



PE454.602v01-00 6/14 DT\851775LV.doc

LV                                             Ārējais tulkojums

ES stratēģijai 
2020. gadam jābūt 
galvenajam, bet ne 
vienīgajam 
politikas atsauces 
dokumentam 
nākamajā 
daudzgadu finanšu 
shēmā.

Pamatojoties uz komitejā notikušo diskusiju, referents secina, 
ka daudzgadu finanšu shēmā pēc 2013. gada stratēģijai 
„Eiropa 2020” jābūt politikas atsauces dokumentam. Tajā pašā 
laikā viņš uzskata, ka stratēģiju „Eiropa 2020” nevajadzētu 
uzskatīt par visaptverošu stratēģiju, kas attiecas uz visām 
Eiropas Savienības politikas jomām. Tādējādi tiktu mazināts 
tajā liktais uzsvars uz izaugsmi un darbavietām un liegta iespēja 
to saskaņoti pārvaldīt. Referents uzskata, ka tādās politikas 
jomās kā pilsonība, tiesiskums, brīvība un drošība un ārējās 
attiecības ir izvirzīti citi mērķi un ka tās būtu vērtējamas 
atsevišķi no ES stratēģijas 2020. gadam.

Reformētā KLP un 
kohēzijas politika 
būtu jāiekļauj 
stratēģijā 
2020. gadam.

Referents piekrīt Eiropadomes secinājumam1, ka „stratēģiju 
būs jāatbalsta ar visām kopīgām politikām, tostarp ar kopējo 
lauksaimniecības politiku un kohēzijas politiku”.
Iespējams, ka lauksaimniecības politiku un kohēzijas politiku 
būs visgrūtāk integrēt stratēģijā 2020. gadam, taču šo politiku 
ieguldījums ir būtiski svarīgs stratēģijas veiksmīgai īstenošanai.
Šai sakarībā referents vēlas atgādināt Parlamenta nesen 
pieņemtās nostājas par KLP2 un kohēzijas politikas3 integrāciju 
stratēģijā 2020. gadam.

Kohēzijas politikai 
ir ļoti liela nozīme 
stratēģijas 
„ES 2020” mērķu 
sasniegšanā.

Kā norādīts 2011. gada budžeta projekta analīzē, lai dalībvalstīs 
un reģionos īstenotu gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes prioritātes, svarīgi izpildes mehānismi ir kohēzijas 
politika un struktūrfondi. Tāpēc ir tik svarīgi pēc iespējas 
palielināt kohēzijas finansējuma pievienoto vērtību, veicinot tā 
novirzīšanu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanai, un 
likt lielu uzsvaru uz rezultātiem.

                                               
1 Eiropadomes 2010. gada 25.–26. marta secinājumi.
2 P7_TA(2010)0223, „63. uzsver, ka KLP reforma līdz 2013. gadam un ilgtspējīgā mežsaimniecības stratēģija ir 
jāiekļauj stratēģijā „Eiropa 2020”; uzskata, ka ar piemērotu politiku un budžeta resursiem lauksaimniecībai un 
mežsaimniecībai var būt ievērojama loma vispārējā Eiropas ekonomikas atveseļošanas stratēģijā, vienlaicīgi 
sniedzot ieguldījumu ES un pasaules pārtikas nodrošinātībā, saglabājot lauku ainavas, kas aizņem 90 % visas ES 
teritorijas, nodrošinot darba vietu aizsardzību lauku rajonos, saglabājot labvēlīgu ietekmi uz vidi un būtiski 
veicinot alternatīvu resursu meklēšanu”.

3 P7_TA(2010)0223, „uzskata, ka spēcīgai un pienācīgi finansētai kohēzijas politikai, kas aptver visus Eiropas 
reģionus, jābūt pilnībā atbilstīgai stratēģijai „Eiropa 2020”, un šī politika ar tās horizontālo pieeju ir 
priekšnoteikums, lai veiksmīgi sasniegtu „Eiropa 2020” mērķus, kā arī lai panāktu sociālu, ekonomisku un 
teritoriālu kohēziju; tādēļ mudina vēl vairāk vienkāršot kohēzijas politikas īstenošanas noteikumus, lai to 
padarītu lietotājdraudzīgu, pārskatatbildīgu un nodrošinātu, ka šī politika labāk reaģē uz turpmākām problēmām 
un ekonomikas krīzes risku”.
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Ietekme uz 
struktūru.

Izstrādājot budžetu, ir nodrošināts acīmredzams ieguvums, kas 
gan strukturāli, gan arī līdzsvara ziņā liecina par Eiropas 
Savienības politiskajām prioritātēm. Tāpēc pašsaprotama 
atbilde būtu organizēt budžetu atbilstīgi stratēģijai „Eiropa 
2020”. Komisija ir ierosinājusi struktūru, kas paredz 
apakšpozīciju katram no trīs ES stratēģijas 2020. gadam 
mērķiem. Šāda struktūra ļautu labāk ņemt vērā politiskās 
prioritātes, vienlaicīgi nodrošinot labāku politikas jomu, kas 
veicina šo mērķu sasniegšanu, koordināciju un uzlabotu 
apakšpozīciju elastīgumu. Taču šī struktūra var veicināt 
plānošanas un pārvaldības sarežģītību, ja atsevišķas politikas 
jomas (piemēram, lauksaimniecība un kohēzijas) tiktu iekļautas 
vairākos mērķos/apakšpozīcijās. Darba dokumentā par budžeta 
struktūru referents izklāstīs šo jautājumu plašāk.

Elastīgums ir 
prasība.

Ja attiecībā uz stratēģiju līdz 2020. gadam ir svarīgi izpildīt 
kādu prasību, tad tā ir nodrošināt elastīgumu. Lai gan mēs 
varam teikt, ka gudra, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme būs 
svarīgs mērķis līdz 2020. gadam, to nevar teikt par prioritātēm 
un darbībām saskaņā ar šiem mērķiem. Fiziķis Nils Bors reiz ir 
teicis: „Prognozēšana ir ļoti sarežģīta, īpaši attiecībā uz 
nākotni”. ES budžeta pielāgošana stratēģijai „Eiropa 2020” būs 
arvien grūtāks uzdevums ne tikai tāpēc, ka jaunajiem mērķiem 
būs jāpielāgo mūsu galvenās politikas jomas, bet arī tāpēc, ka
visticamāk mainīsies arī šo mērķu saturs. Vai mēs, izstrādājot 
daudzgadu finanšu shēmu laikposmam pēc 2013. gada, spēsim 
likt lietā 2015.–2015. gadā veiktās ES stratēģijas 2020. gadam 
termiņa vidusposma pārskatīšanas laikā gūto mācību? Tikai, ja 
īstenosim atbilstīgus pasākumus elastības veicināšanai.
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PIELIKUMS
IZMANTOTIE ES IESTĀŽU UN STRUKTŪRU DOKUMENTI PAR ES STRATĒĢIJU 

2020. GADAM

Papildinot darba dokumentu, šajā pielikumā sniegti izvilkumi no nesen pieņemtām Eiropas 
Parlamenta rezolūcijām, Eiropadomes secinājumiem un Reģionu komitejas un Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejas atzinumiem par ES stratēģijas 2020. gadam ietekmi uz daudzgadu 
finanšu shēmu laikposmam pēc 2013. gada. Izvilkumi ir grupēti, pamatojoties uz četriem 
noteiktajiem horizontālajiem jautājumiem. Ir izskatīti šādi dokumenti:

Komisijas paziņojums par Eiropas Savienības budžetu (COM(2010) 700) 
(COM3)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/comm_en.htm

2010. gada 
19. oktobris

Komisijas paziņojums „Reģionālās politikas ieguldījumu stratēģijā „Eiropa 
2020” paredzētajā gudrā izaugsmē (COM(2010) 553 (COM2)
1 http://ec.europa.eu/budget/reform/library/communication/com_2010_700_en.pdf

2010. gada 
6. oktobris

Eiropadomes secinājumi (Secinājumi 2)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/115346.pdf

2010. gada 17. jūnijs

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES stratēģiju 2020. gadam (EP5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//EN

2010. gada 16. jūnijs

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Kopienas inovāciju politiku mainīgajā 
pasaulē, ES stratēģija 2020. gadam (EP4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0143+0+DOC+XML+V0//EN

2010. gada 15. jūnijs

Reģionu komitejas rezolūcija par tematu „Vietējo un reģionālo pašvaldību 
ciešāka iesaistīšana stratēģijā „Eiropa 2020” (RK)
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/CdR 199-2010 fin EN.doc

2010. gada 10. jūnijs

Eiropas Parlamenta rezolūcija par jaunu Eiropas digitālo programmu —
2015.eu (EP3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0066+0+DOC+XML+V0//EN

2010. gada 25. maijs

Eiropas Parlamenta rezolūcija par kohēzijas politikas ieguldījumu 
Lisabonas mērķu un stratēģijas „ES 2020” mērķu sasniegšanā (EP2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0191+0+DOC+XML+V0//EN

2010. gada 20. maijs

Eiropadomes secinājumi (Secinājumi 1)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf

2010. gada 25.–
26. marts

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stratēģiju „ES 2020” (EP1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//EN

2010. gada 10. marts

Komisijas paziņojums „EIROPA 2020 — Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei”, COM(2010)2020 (COM1)
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-
%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

2010. gada 3. marts

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par Lisabonas 
stratēģiju pēc 2010. gada (EESK)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.10090

2009. gada 
4. novembris
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DAUDZGADU FINANŠU SHĒMAS LAIKPOSMAM PĒC 2013. GADA SASKAŅOŠANA 
AR STRATĒĢIJU „ES 2020”

Vispārīgi aspekti
„Komisija ierosinās pasākumus, lai izstrādātu novatoriskus finansēšanas risinājumus Eiropa 
2020 mērķu atbalstam, veicot šādus pasākumus. - Pilnībā izpētīt iespējas uzlabot pašreizējā 
ES budžeta efektivitāti un iedarbīgumu, stingrāk nosakot prioritātes un labāk saskaņojot ES 
izdevumus ar stratēģijas Eiropa 2020 mērķiem, lai novērstu ES finansēšanas instrumentu 
pašreizējo sadrumstalotību (piemēram, pētniecība un attīstība un inovācija, svarīgākie 
ieguldījumi infrastruktūrā pārrobežu enerģijas un transporta tīklos un zema oglekļa satura 
tehnoloģijā).” (COM1)

„Tālab šodien mēs pieņemam „Eiropa 2020”, mūsu jauno nodarbinātības un gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes stratēģiju. Tā ir vienots pamats, kā Savienībai 
mobilizēt visus savus instrumentus un politikas jomas un kā dalībvalstīs nodrošināt labāk 
koordinētu rīcību. Tā veicinās strukturālu reformu īstenošanu. Tagad uzsvars ir jāliek uz tās 
īstenošanu, un mēs šo procesu vadīsim un pārraudzīsim. Nākamo mēnešu laikā mēs 
turpināsim diskusijas par to, kā varētu izmantot konkrētus politikas pasākumus, lai atraisītu 
ES izaugsmes potenciālu, sākot ar inovācijas un enerģētikas politiku.” (Secinājumi 2)

„5. g) Stratēģiju būs jāatbalsta ar visām kopīgām politikām, tostarp kopējo lauksaimniecības 
politiku. Ņemot vērā, ka lauku rajoniem ir izaugsmes un nodarbinātības potenciāls, 
ilgtspējīga, ražīga un konkurētspējīga lauksaimniecības nozare sniegs ievērojamu 
ieguldījumu jaunajā stratēģijā, vienlaikus nodrošinot godīgu konkurenci. Eiropadome uzsver, 
cik svarīgi ir veicināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, kā arī attīstīt 
infrastruktūru, lai veicinātu jaunās stratēģijas panākumus.” (Secinājumi 1)

„25. atzīst, ka ES budžetam ir jābūt galvenajai nozīmei stratēģijas „ES 2020” mērķu 
sasniegšanā;...” (EP2)

„33. uzskata, ka pašreizējā budžetā nav paredzēti pietiekami finanšu līdzekļi 21. gadsimta 
problēmu risināšanai; mudina Komisiju izvirzīt vērienīgu priekšlikumu, lai nodrošinātu 
panākumus ES stratēģijai 2020. gadam;...” (EP1)

„3.9.1. Lisabonas mērķiem atbilstošas reformas ES budžetā. Kopumā „atbilstoši Lisabonas 
stratēģijai” jāpārskata atsevišķām rīcībpolitikām paredzēto dotāciju apjoms, vairāk līdzekļu 
piešķirot pētniecībai un konkurētspējas palielināšanai, vides aizsardzībai un klimata 
pārmaiņu ierobežošanai, investīcijām ilgtspējīgā enerģijas izmantošanā, savukārt ražīgumu 
veicinošus publiskos izdevumus novirzot uzņēmējdarbības videi, aktīvai darba tirgus politikai, 
profesionālās un ģimenes dzīves savienojamībai, nabadzības novēršanai un jaunu, kvalitatīvi 
augstvērtīgu darba vietu radīšanai. Arī izstrādājot finanšu plānu laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam, jādiskutē par Lisabonas stratēģijai atbilstošām ES budžeta reformām. Lai 
varētu efektīvi īstenot ES izvirzītos mērķus, reģionālās dimensijas stiprināšanas jautājums 
jāapspriež arī diskusijās par strukturālās un kohēzijas politikas finansēšanu pēc 2013. gada.”
(EESK)
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Kopējā lauksaimniecības politika
„9. pauž nožēlu, ka sākotnējos priekšlikumos Eiropas stratēģijai 2020. gadam netika minēta 
lauksaimniecības nozare, neraugoties uz tās spēju dod lielu ieguldījumu gaidāmo nozīmīgāko 
uzdevumu risināšanā; pauž pārliecību, ka pareiza politiskā regulējuma un adekvātu budžeta 
līdzekļu gadījumā lauksaimniecībai un mežsaimniecībai var būt nozīmīga loma vispārējā 
Eiropas stratēģijā, lai nodrošinātu ekonomikas atveseļošanos un sasniegtu klimata jomas 
mērķus, vienlaikus dodot ieguldījumu ES un pasaules pārtikas drošībā, izaugsmē un 
darbavietu izveidē;...” (EP1)

„63. uzsver, ka KLP reforma līdz 2013. gadam un ilgtspējīgā mežsaimniecības stratēģija ir 
jāiekļauj stratēģijā „Eiropa 2020”; uzskata, ka ar piemērotu politiku un budžeta resursiem 
lauksaimniecībai un mežsaimniecībai var būt ievērojama loma vispārējā Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas stratēģijā, vienlaicīgi sniedzot ieguldījumu ES un pasaules pārtikas 
nodrošinātībā, saglabājot lauku ainavas, kas aizņem 90 % visas ES teritorijas, nodrošinot 
darba vietu aizsardzību lauku rajonos, saglabājot labvēlīgu ietekmi uz vidi un būtiski veicinot 
alternatīvu resursu meklēšanu;...” (EP5)

Kohēzijas politika
„Lai nodrošinātu enerģijas un visu spēju izmantošanu un orientāciju uz stratēģijas Eiropa 
2020 prioritāšu īstenošanu, tās pamatā joprojām būs ekonomiskā, sociāla un teritoriāla 
kohēzija. Lai dalībvalstīs un reģionos īstenotu gudras, ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
prioritātes, svarīgi izpildes mehānismi ir Kohēzijas politika un struktūrfondi, kas ir nozīmīgi 
paši par sevi.” (COM1)

„25. ...uzskata, ka kohēzijas politika ar tās mērķtiecīgo stratēģisko pieeju, stingrajiem un 
saistošajiem izpildes noteikumiem, individuāli pielāgotām intervencēm, kā arī uzraudzības un 
tehnisko palīdzību, ir iedarbīgs un efektīvs mehānisms, lai īstenotu stratēģiju „ES 2020”;...”
(EP2)

„28. uzsver, ka spēcīgai un labi finansētai kohēzijas politikai, kas aptver visus Eiropas 
reģionus, jākļūst par stratēģijas „ES 2020” galveno elementu; uzskata, ka šī politika ar tās 
horizontālo pieeju ir priekšnosacījums stratēģijas „ES 2020” mērķu sasniegšanai, kā arī 
sociālas, ekonomiskas un teritoriālas kohēzijas nodrošināšanai visā ES; noraida visus 
mēģinājumus kohēzijas politiku pārņemt valstu kontrolē un aicina ES budžeta pārskatīšanā 
pilnībā atbalstīt reģionālo dimensiju;...” (EP2)

„30. uzsver, ka kohēzijas politika nav pakārtota stratēģijai „ES 2020”; uzsver, ka, lai arī 
kohēzijas politikas prioritātes būtu jāsaskaņo ar stratēģijas „ES 2020” mērķiem, ir jāpieļauj 
pietiekama elastība, lai ņemtu vērā reģionālās īpatnības un atbalstītu vājāk attīstītos un 
trūcīgākos reģionus to centienos atrisināt sociālekonomiskās problēmas, nelabvēlīgos 
apstākļus un samazināt nevienlīdzību;...” (EP2)

„37. tomēr uzskata, ka Eiropas Savienībai par saviem galvenajiem finansēšanas 
mehānismiem vajadzētu turpināt izmantot Kohēzijas fondu un struktūrfondus, kam ir 
vispāratzītas un iedarbīgas īstenošanas metodes; uzskata par nevajadzīgu radīt jaunus, 
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atsevišķus tematiskos fondus, lai risinātu stratēģijas „ES 2020” mērķus, un uzskata, ka šie 
mērķi būtu jāiekļauj kohēzijas un lauku attīstības politikas virzienos;...” (EP2)

„2. uzsver, ka kohēzijas politika ar tajā izmantoto decentralizēto pieeju un daudzlīmeņu 
pārvaldības sistēmu ir vienīgā Eiropas Savienības politika, ar kuras palīdzību stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu izpildē un jauno problēmu risināšanā var iesaistīt vietējās un
reģionālās pašvaldības, bet tai ir vajadzīgs pietiekams finansējums. Tādēļ kohēzijas politikas 
prioritātēm arī turpmāk jābūt tādiem mērķiem kā, piemēram, ilgtspējīga izaugsme, sociālā 
iekļaušana, nodarbinātība, cīņa pret klimata pārmaiņām un publisko pakalpojumu kvalitāte 
un efektivitāte;...” (RK)

Ārējā dimensija
„5. h) Stratēģijā tiks iekļauts spēcīgs ārējais aspekts, lai nodrošinātu, ka ES instrumentus un 
politiku piemēro tā, lai, piedaloties atvērtos un godīgos tirgos visā pasaulē, starptautiskā 
mērogā sekmētu mūsu intereses un nostājas.” (Secinājumi 2)

„64. uzsver, ka ir jāpievērš lielāka uzmanība stratēģijas „Eiropa 2020” ārējai dimensijai; 
mudina, lai Komisija ievērotu plašāku un konsekventāku pieeju savās ārējās darbībās 
atbilstoši ES koncepcijai par attīstības politikas saskaņotību; aicina Komisiju izmantot 
„Eiropa 2020” tirdzniecības stratēģiju, lai veicinātu Savienības pamatvērtības cilvēktiesības, 
demokrātiju, tiesiskumu, pamatbrīvības un vides aizsardzību;...” (EP5)

PRIORITĀŠU NOTEIKŠANA

„41. uzskata, ka ES būtu jāuzsāk darbs pie konkrētiem ES ekonomiskajiem projektiem, 
piemēram, patiesas visas Eiropas energosistēmas izveides, „Galileo” projekta pabeigšanas, 
zaļās tehnoloģijas plašas izmantošanas, tostarp ES ēku atjaunošanas, e-veselības un 
informācijas un sakaru tehnoloģijas uzlabošanas un atjaunināšanas centieniem;...” (EP1)

„21. aicina izstrādāt pārliecinošu Eiropas pieeju inovāciju finansēšanai, lai novērstu pašreiz 
vērojamo sašķelšanos un plānošanu tikai īstermiņā; uzskata, ka inovāciju attīstības obligāta 
sastāvdaļa ir finanšu līdzekļu nodrošināšana pietiekamā apmērā un ka tālab būtu ievērojami 
jāpalielina ES budžets, kas paredzēts inovācijām; aicina atspoguļot to, veicot pašreizējās 
finanšu shēmas paredzamo pārskatīšanu, kā arī gatavojot finanšu plānu laika periodam no 
2014. gada līdz 2020. gadam;...” (EP4)

„26. uzsver, ka Eiropai jābūt vadošajās pozīcijas interneta tehnoloģiju attīstībā un zemas 
oglekļa emisijas IKT izmantošanā; ierosina nākamajā finanšu plānā dubultot ES IKT 
pētniecības budžetu;...” (EP4)

„50. ... ierosina nākamajā finanšu plānā Eiropas Savienības IST pētniecības budžetu dubultot 
un IST ieviešanai paredzēto budžetu četrkāršot;...” (EP3)

„19. uzsver, ka lielākie pētniecības un izstrādes projekti, galvenie enerģētikas infrastruktūras 
ieguldījumi, jaunā ES kompetence kosmosa politikā, kā arī ES inovācijas politika prasa 
stabilu, uzticamu un ilgtspējīgu ES finansiālo atbalstu, lai sasniegtu Savienības galvenos 
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2020. gada mērķus;...” (EP5)

„29. ... aicina Komisiju palielināt Kopienas budžetā paredzēto kopējo finansējumu pētniecībai 
un inovācijai;...” (EP5)

„50. norāda, ka līdz 2020. gadam un pēc tam būs nepieciešami būtiski ieguldījumi enerģētikas 
infrastruktūrā, lai reaģētu uz klimata pārmaiņām, tostarp ieguldījumi Eiropas enerģētikas 
tīklu modernizēšanā, patiesi kopēja un vieda Eiropas tīkla izveidē, zaļajos koridoros, 
starpsavienojumos, projekta „Galileo” īstenošanas pabeigšanā, videi saudzīgās tehnoloģijās, 
e-veselībā, Eiropas transporta tīkla (TEN-T) programmā un brīvā un taisnīgā pieejā 
informācijas un sakaru tehnoloģijām un platjoslas tīklam;...” (EP5)

„55. atgādina savu prasību, ka ir jānodrošina pietiekams finansējums tīrām, ilgtspējīgām un 
efektīvām zemas oglekļa emisijas tehnoloģijām, šai nolūkā, sākot ar 2010. gadu, no ES 
budžeta papildus Septītās pamatprogrammas un Konkurētspējas un inovāciju programmas 
finansējumam katru gadu kopumā tērējot vēl vismaz 2 miljardus EUR;...” (EP5)

„49. ... tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis energoefektivitāti noteikt par ES rīcības 
programmas un tostarp tās budžeta prioritāti;...” (EP5)

„51. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir efektīvāk jāiegulda līdzekļi esošajā transporta 
infrastruktūrā, piemēram, TEN-T, lai veicinātu darba vietu radīšanu, uzlabotu sociālo un 
teritoriālo kohēziju un izveidotu ilgtspējīgu un sadarbspējīgu transporta sistēmu; aicina 
apvienot transporta veidus un viedi izmantot loģistiku, jo transporta nozares atbrīvošanai no 
oglekļa un tās ilgtspējības nodrošināšanai vajadzēs inovāciju, jaunas tehnoloģijas un finanšu 
līdzekļus;...” (EP5)

„34. uzsver, ka šajā sakarībā Parlaments arī ir norādījis jaunatni kā vienu no 2011. gada 
budžeta prioritātēm un ir skaidri paudis apņemšanos arī turpmāk finansiāli atbalstīt visas 
galvenās programmas šajā jomā;...” (EP5)

PAPILDINĀMĪBA AR DALĪBVALSTU BUDŽETIEM

„19. uzskata, ka dalībvalstīm būtu jānorāda, kā tās izmanto ES līdzekļus, lai sasniegtu 
dažādos ES stratēģijas 2020. gadam mērķus;...” (EP1)

„55. ... šajā sakarībā prasa, lai Komisija un dalībvalstis steidzami izveidotu finansēšanas 
saistību grafiku, tā nodrošinot, ka finansējums dažādām Eiropas energotehnoloģiju 
stratēģiskā plāna iniciatīvām un papildu iniciatīvām būtu pieejams, sākot ar 2010. gadu;...” 
(EP5)

IZDEVUMU KVALITĀTE

„ES daudzgadu finanšu shēmā būs jāatspoguļo arī ilgtermiņa izaugsmes prioritātes. Tiklīdz 
prioritātes būs noteiktas, Komisija plāno tās iekļaut priekšlikumos nākamajai daudzgadu 
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finanšu shēmai, kas jāiesniedz nākošajā gadā. Jāapspriež ne tikai finansējuma līmeņi, bet arī 
tas, kā jāveido dažādi finansēšanas instrumenti, piemēram, struktūrfondi, lauksaimniecības 
un lauku attīstības fondi, pētniecības pamatprogramma un konkurētspējas un inovācijas 
pamatprogramma (KIP), lai sasniegtu stratēģijas Eiropa 2020 mērķus, nodrošinātu 
efektivitāti un ES pievienoto vērtību. Būs svarīgi rast veidus, kā palielināt ES budžeta ietekmi 
— neraugoties uz nelielo apjomu, ja budžets tiek rūpīgi plānots, tam var būt svarīga 
katalizatora ietekme.” (COM1)

„19. uzskata, ka .. ES finansējuma piešķiršanai būtu jābūt atkarīgai no rezultātiem un 
atbilstības ES stratēģijas 2020. gadam mērķiem;...” (EP1)

„6. kritizē to, ka nav vispārēja novērtējuma par kohēzijas politikas izdevumu ietekmi uz 
reģionu attīstību; aicina Komisiju novērtēt struktūrfondu piešķīrumu Lisabonas stratēģijas 
īstenošanai teritoriālo ietekmi un novērtēt, vai šī sistēma tiešām veicina līdzsvarotu un 
saskaņotu reģionālo attīstību;...” (EP2)

„32. uzskata, ka MVU piemērotiem finansēšanas instrumentiem būtu jānosaka skaidri mērķi, 
lai garantētu digitālo sadarbspēju un pieejamību, un tajos ir precīzi jāiekļauj ekoloģiskās 
inovācijas jomā paredzētie ES mērķi;...” (EP5)

„40. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt zināma līdzekļu minimuma piešķiršanu MVU, publicējot 
atklātus aicinājumus iesniegt priekšlikumus saskaņā ar pētniecības un inovāciju iniciatīvām, 
kas atbilstu saistībām, kas pieņemtas sakarā ar 7. pamatprogrammu (15 % no resursiem 
sadarbības programmā);...” (EP4)

„46. uzskata, ka ES struktūrfondu sadales noteikumi ir jāpielāgo, lai ņemtu vērā 
nepieciešamību sekmēt inovāciju, kas samazina izmaksas un uzlabo resursu izmantošanu;...” 
(EP5)

„30. uzsver, ka ir svarīgi vienkāršot finansējuma piešķiršanu pētniecībai un izstrādei un 
likvidēt birokrātiju, lai palielinātu uz zināšanām balstītas uzņēmējdarbības efektivitāti un 
sekmētu jaunas nodarbinātības iespējas;...” (EP5)

„44. uzskata, ka, uzlabojot inovāciju veicināšanu, jāparedz arī birokrātijas sloga 
samazināšana pieteikuma iesniedzējiem; aicina Komisiju atmest birokrātiskos šķēršļus, 
atjaunot tehnisko pētījumu pamatprogrammas procesus un izveidot lietotāju struktūru;...”
(EP4)


