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IEROSINĀJUMI 

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē Komisijas sagatavoto 2017. gada izaugsmes pētījumu, kas ir svarīga daļa no 

Eiropas atveseļošanās procesa, kura pamatā ir investīciju, strukturālo reformu un atbildīgu 

publisko finanšu stratēģija ar mērķi vēl vairāk veicināt augstākus izaugsmes līmeņus, 

nostiprināt Eiropas atveseļošanos un panākt augšupēju konverģenci; 

2. pauž bažas par to, ka joprojām ir pierādījumi par makroekonomiskām nelīdzsvarotībām un 

ierobežotu konverģenci, jo īpaši eurozonā; 

3. pauž bažas par konkrētai valstij adresēto ieteikumu (KVAI) nevienmērīgo īstenošanu 

Eiropas ekonomikas atveseļošanā, kā arī par būtisku investīciju trūkumu, kas apdraud ES 

ilgtermiņa izaugsmes potenciālu; aicina dalībvalstis uzņemties stingras saistības īstenot 

strukturālās reformas un samazināt sava parāda attiecību pret IKP un budžeta deficītu, lai 

veicinātu izaugsmi un radītu darbvietas; uzskata, ka dalībvalstīm arī turpmāk jābūt primāri 

atbildīgām par KVAI īstenošanu un par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz labāko veidu, kā 

tas būtu jādara; uzsver svarīgo lomu, kas vietējām un reģionālām pašvaldībām un citām 

ieinteresētajām personām, kā arī pašiem Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem 

(ESI fondiem) ir strukturālo reformu, darbvietu radīšanas un investīciju atbalstīšanā; 

aicina Komisiju attiecīgos gadījumos apsvērt vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistīšanu 

Eiropas pusgadā; 

4. prasa veidot Eiropas pusgada politiku tā, lai veicinātu vietējo pieprasījumu ar mērķi 

Eiropas ekonomiku padarīt noturīgāku, ņemot vērā globālās perspektīvas pasliktināšanos 

un globālā pieprasījuma palēnināšanos; 

5. atzīst Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) mērķi, kas ir veidots tā, lai atbalstītu 

augsta riska investīciju projektus ar nolūku stiprināt izaugsmes potenciālu, balstoties uz 

kvalitatīvām darbvietām un ražīgumu; tomēr pauž bažas par ārkārtīgi nevienmērīgu šī 

fonda izmantošanu starp ES15 (91 % finansējuma) un ES13 (9 % finansējuma) 

dalībvalstīm; norāda uz Komisijas priekšlikumu stiprināt sinerģijas un komplementaritāti 

starp ESIF un ESI fondiem, kā arī sniegt mērķtiecīgāku tehnisko palīdzību vietējā un 

reģionālajā līmenī, lai mazinātu atšķirības vienotajā tirgū, ļaujot visiem reģioniem attīstīt 

savu potenciālu un uzlabot ESIF ģeogrāfisko pārklājumu visā ES; aicina EIB un Komisiju 

nodrošināt, ka līdzekļu sadale pamatojas uz piesardzīgu finanšu analīzi, izmantojumu 

novērtējot taisnīgi, vadoties pēc nopelniem; tomēr uzsver, ka joprojām trūkst pierādījumu 

par ESIF devuma ietekmi attiecībā uz izaugsmi un darbvietām; no šī viedokļa raugoties, 

uzsver, ka ESIF vajadzētu papildināt ESI fondus un nekādā gadījumā nevajadzētu 

apdraudēt lomu, kas ir kohēzijas politikai kā Savienības galvenajai investīciju politikai, 

kura tuvina ES tās iedzīvotājiem; aicina Komisiju ierosināt turpmākus pasākumus ar 

mērķi mazināt un līdzsvarot minēto neatbilstību; 

6. piekrīt Komisijas viedoklim par to, ka konsultāciju centrs ir jāstiprina, lai tas varētu vairāk 

strādāt vietējā un reģionālā mērogā, lai uzlabotu tā sadarbību ar valsts attīstību veicinošām 

bankām un lai tas būtu noderīgs rīks projektu virzītājiem, palīdzot izstrādāt labākus 

projektus, jo īpaši reģionos vai nozarēs, kur ir nepieciešami papildu pasākumi un 
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tehniskās spējas; aicina Komisiju veicināt ESIF labāku izmantošanu vietējās un reģionālās 

pašvaldībās visā ES, jo īpaši ar investīciju platformu starpniecību; šajā nolūkā aicina 

Komisiju palīdzēt ar informācijas izplatīšanu un novērst pašreizējos trūkumus attiecībā uz 

administratīvajām un institucionālajām spējām pašvaldību līmenī; aicina Komisiju un 

dalībvalstis pilnībā izmantot ESIF un ESI fondu potenciālu saskaņā ar stratēģiju “Eiropa 

2020”, lai Eiropas Savienībā mazinātu investīciju trūkumu; 

7. uzsver, ka kontekstā ar Eiropas pusgadu un centieniem vienkāršot kohēzijas politiku, 

piemēram, Labākas īstenošanas darbgrupas aktivitātēm, dalībvalstīm ir jāpastiprina 

pasākumi, lai īstenotu nepieciešamās strukturālās reformas un visus citus pasākumus, kas 

sekmē šo īstenošanu, tostarp veidojot iestāžu spējas, lai sekmētu izaugsmi un darbvietas, 

un novēršot šķēršļus, ar ko saskaras kohēzijas politikas līdzekļu saņēmēji; tomēr uzsver, 

ka ir vajadzīga koordinācija starp ES prioritātēm un valstu, reģionu un vietējām 

vajadzībām; uzsver ex-ante nosacījumu nozīmību attiecībā uz dalībvalstu spēju veidošanas 

uzlabošanu; uzsver nepieciešamību pastiprināt saziņu ar Eiropas iedzīvotājiem par 

iegūtajiem rezultātiem, lai Eiropas pievienoto vērtību padarītu redzamāku; 

8. uzsver nepieciešamību paātrināt ESI fondu izmantošanu 2014.–2020. gada finanšu 

plānošanas periodā; vienlaikus atzīstot, ka dalībvalstīm arī turpmāk vajadzētu būt 

atbildīgām par programmu noteikšanu, uzskata, ka individuāli pielāgoti ieteikumi būtu 

jāpieņem pēc īstenošanas trūkumu analīzes un jāiekļauj KVAI formulēšanas procesā; 

aicina Komisiju iesaistīties ciešā dialogā ar dalībvalstīm, lai noteiktu šādus pasākumus; 

9. uzsver, ka, lai labāk reaģētu uz ekonomikas problēmām un veicinātu izaugsmi, 

dalībvalstīm ir vajadzīga lielāka rīcības brīvība īstenošanā, izmantojot investīciju 

klauzulas; šajā kontekstā pievienojas Eiropas Revīzijas palāta viedoklim, ka publiskā 

iepirkuma ilggadīgā problēma ir jārisina arī Komisijas līmenī, Komisijai rīkojoties kā šīs 

jomas uzlabojumu veicinātājai; 

10. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas priekšlikums apturēt daļu no ESI fondiem Spānijai un 

Portugālei ir pagaidām atlikts, ņemot vērā Parlamenta pausto konstruktīvu kritiku, kas 

pierādīja, ka šis priekšlikums ir lieks un pamatojas uz Komisijas novērtējumu, kurā 

norādīts, ka abas valstis ir guvušas panākumus attiecībā uz deficīta samazināšanas 

mērķiem; piekrīt Komisijas viedoklim, ka eurozonā ir jāpieņem kolektīva pieeja, kurā 

ņemtas vērā budžeta situācijas atšķirības starp dalībvalstīm; šajā sakarā atgādina 

Komisijas kā Līgumu izpildes uzraudzītājas lomu; turklāt gaida no Komisijas 2017. gadā 

paredzēto ziņojumu par Regulas (ES) Nr. 1303/2013 23. panta piemērošanu, ievērojot 

Parlamenta viedokli, ko tas pauda strukturētajā dialogā 2016. gadā; 

11. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par to, ka liela nozīme ir investīcijām zināšanās, 

inovācijā, izglītībā un IKT, kas ir izaugsmes veicinātāji; iesaka pieņemt politiku, kas ļaus 

visiem Eiropas iedzīvotājiem saņemt pamata piekļuvi savienojamībai; 

12. uzskata, ka Investīciju plāns Eiropai sasniegs savus mērķus tikai tad, ja izmantos 

pastiprinātu sadarbību ar MVU, vietējām iestādēm un citiem vietējiem dalībniekiem; 

aicina EIB un Komisiju nodrošināt, ka šīs ieinteresētās personas var sekmīgi izstrādāt un 

vadīt pieteikumus projektu finansēšanai, saņem atbilstošu atbalstu un nav pakļautas 

nevajadzīgam regulatīvajam slogam; jo īpaši norāda uz pozitīvo ietekmi, ko kopienas 

vadīta vietējā attīstība var nodrošināt attiecībā uz to, lai vietējo dalībnieku viedoklis tiktu 

uzklausīts; 
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13. atzinīgi vērtē atbalstu MVU, izmantojot ESIF MVU sadaļu un MVU iniciatīvu; pauž 

atzinību par MVU nozarē notiekošo atveseļošanos kopš 2008. gada finanšu krīzes; aicina 

Komisiju sadarboties ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu problēmu risināšanu, tostarp saistībā 

ar to, ka lēni pieaug MVU nodarbināto skaits un ka ražošanas, būvniecības un 

mazumtirdzniecības nozarēs izaugsme nonākusi stagnācijā; 

14. uzskata, ka piekļuve finansējumam joprojām ir galvenā problēma augošiem MVU; 

norāda, ka komercbanku nozare, ko primāri regulē dalībvalstis, joprojām ir galvenais 

finansējuma avots vairumam MVU; tādēļ norāda, ka dalībvalstis arī turpmāk būs galvenie 

dalībnieki MVU nozares atveseļošanā un ka Komisijai būtu jānodrošina, ka tās darbībai ir 

efektīva atbalsta loma. 
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