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Reglamenta 136. pants
Younous Omarjee
Reģionālās attīstības komitejas vārdā

Temats: Kohēzijas politikas nozīme COVID-19 sociālekonomisko seku novēršanā

Kohēzijas politika jau ir nodrošinājusi izšķirīgus atbildes pasākumus saistībā ar Covid-19 pandēmiju, 
martā un aprīlī pieņemot tiesību aktus, ar kuriem tika mobilizēti 37 miljardi EUR ESI fondu līdzekļu 
ieguldījumiem sabiedrības veselības sistēmās un MVU, kā arī plašāku elastības pasākumu 
īstenošanai.

Jaunā atveseļošanas plāna pamatā vajadzētu būt solidaritātei, kohēzijai un konverģencei, savukārt 
jaunā DFS ir būtisks instruments tā atbalstīšanai:

1. Ņemot vērā to, ka līdz gada beigām paliek aizvien mazāk iespēju laikus pieņemt jaunus 
noteikumus, vai Komisija nāks klajā ar pārejas noteikumiem visiem Eiropas strukturālajiem un 
investīciju (ESI) fondiem kā daļu no ārkārtas rīcības plāna, lai izvairītos no būtiskiem 
traucējumiem 2021. gada 1. janvārī? Vai Komisija apsvērs iespēju šajos pārejas noteikumos 
iekļaut vēl lielāku elastīgumu un vienkāršošanu?

2. Vai Komisija var garantēt, ka kohēzijas politikas piešķīrumi 2021.–2027. gadam netiks novirzīti 
tiešiem ar krīzi saistītiem ieguldījumiem, ja vien piešķīrums saskaņā ar mērķi “Investīcijas 
izaugsmei un nodarbinātībai” nesaņems jaunus papildu resursus? Vai Komisija var izskaidrot 
jaunā DFS priekšlikuma loģisko pamatojumu un struktūru?

3. Kāda būtu kohēzijas politikas loma jaunajā atveseļošanas plānā? Vai Komisija ir gatava aizstāvēt 
spēcīgāku kohēzijas politikas budžetu, kas tai ļautu uzņemties būtisku un saskaņotu lomu 
atveseļošanā pēc krīzes, neapdraudot citus būtiskus kohēzijas politikas mērķus turpmākajos 
gados? Vai Komisija apsvērtu iespēju izslēgt no Stabilitātes un izaugsmes pakta izdevumus, kas 
saistīti ar kohēzijas politiku laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam? Cik ilgs laiks atveseļošanas 
plānā ir paredzēts elastīguma un vienkāršošanas īstenošanai? Kā Komisija plāno pievērsties 
tiem reģioniem, grupām un nozarēm, kurām ir visvairāk vajadzību, lai netiktu atstāti novārtā, 
piemēram, salu un tālākie reģioni?

4. Vai Komisija apsvērs iespēju  force majeure situācijās uzsākt papildu pasākumu piemērošanu, 
piemēram, izveidot “Kohēzijas ārkārtas rezervi” ESI fondu ietvaros, lai stiprinātu politikas 
reaģēšanas spējas krīzes situācijās, neapdraudot plānotos ieguldījumus? Vai būtu jāanalizē 
iespēja šādā instrumentā integrēt neizmantoto ikgadējo priekšfinansējumu un gada atcelto 
saistību procentuālo daļu, īpaši paredzot summas izcelsmes dalībvalstīm, pamatojoties uz 
attiecīgo uzkrāto priekšfinansējumu un atceltajām saistībām?
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