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Godātais priekšsēdētāj!

Saistībā ar minēto procedūru Reģionālās attīstības komitejai tika uzdots iesniegt atzinumu Jūsu 
vadītajai komitejai. Komitejas atzinumu vēstules veidā tās koordinatori pieņēma 2023. gada 
27. februārī.

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

* * *

A. tā kā saskaņā ar LESD 174. pantu Savienība, lai veicinātu tās vispārēju harmonisku 
attīstību, izstrādā un veic darbības, kas stiprina tās ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; Savienība jo īpaši tiecas mazināt būtiskas dažādu reģionu attīstības līmeņa 
atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību; attiecīgajos reģionos īpaša uzmanība 
ir jāpievērš lauku apvidiem, apvidiem, kurus skar rūpniecības pārkārtošana, kā arī 
reģioniem, kuros ir būtiski un pastāvīgi dabiski vai demogrāfiski traucēkļi, piemēram, 
salu, tālākajiem, pārrobežu un kalnu reģioniem,

1. uzskata, ka kohēzijas politika, kas ir ES galvenais ilgtermiņa investīciju instruments, ir 
balstīta uz solidaritāti, rada ilgtspējīgu izaugsmi un darbvietas visā Savienībā un palīdz 
sasniegt galvenos Savienības mērķus un prioritātes, tostarp tās klimata un enerģētikas 
mērķus, cīnīties pret bioloģiskās daudzveidības izzušanu, kā arī gudru, ilgtspējīgu un 
sociāli iekļaujošu ekonomikas izaugsmi, vienlaikus palīdzot īstenot Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru un risināt demogrāfiskās problēmas;
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2. pieņem zināšanai progresu, kas panākts ES 2023. gada budžeta izstrādē attiecībā uz 
bioloģiskās daudzveidības integrēšanu, un aicina Komisiju pabeigt ES 2024. gada 
budžeta bioloģiskās daudzveidības izdevumu izsekošanas metodikas atjaunināšanu; 
uzsver, ka ir jānodrošina principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošana visā ES 
budžetā, un prasa pastiprināt centienus, lai 2024. gada budžetā sasniegtu klimata un 
bioloģiskās daudzveidības integrēšanas mērķus; atzinīgi vērtē centienus nodrošināt 
pārredzamāku un visaptverošāku ziņošanu budžeta dokumentos par šiem mērķiem un 
uzsver, ka ir jāveic pietiekami ex post novērtējumi par to ietekmi;

3. atzinīgi vērtē kohēzijas politikas pasākumus, kas veicina spēcīgākus, noturīgākus un 
pārtikušākus lauku apvidus un kopienas, piemēram, viedo ciematu koncepciju; aicina 
palielināt publiskās investīcijas digitālajā izglītībā, tehnoloģijās un inovācijās, kas ir 
pieejamas visiem un kam savukārt būtu jānodrošina augstāks dzīves līmenis un 
jāatbalsta iedzīvotāju labāka un vienlīdzīga piekļuve kultūrai, sabiedriskajiem un 
būtiskajiem sociālajiem pakalpojumiem, augstas kvalitātes izglītībai, labākai un 
efektīvākai resursu izmantošanai, mazākai ietekmei uz vidi un jaunām iespējām lauku 
MVU;

4. atkārtoti norāda, ka, piešķirot pietiekamus līdzekļus, ne tikai tiks atbalstīta šo mērķu 
sasniegšana, bet arī veicināta vērienīga, taisnīga un iekļaujoša pārkārtošanās un 
klimatneitrāla Eiropa; šajā sakarībā uzsver, ka saskaņā ar principu “nekaitēt kohēzijai” 
kohēzijas politikā nedrīkst veikt nekādus pārvietojumus, kas varētu apdraudēt 
strukturālo un investīciju fondu spēju sasniegt mērķus;

5. norāda, ka Taisnīgas pārkārtošanās fondam (TPF) ir vajadzīgi pienācīgi finanšu resursi 
un ilgtermiņa perspektīva, lai nodrošinātu tā efektivitāti, atbalstot reģionu 
pārkārtošanos uz klimatneitralitāti;

6. uzskata, ka ļoti liels uzdevums ir kohēzijas politikas un NGEU saskaņotības, 
papildināmības un sinerģijas panākšana; tāpēc ir ļoti svarīgi izvairīties no pārklāšanās 
un nekonsekvences projektu plānošanā uz vietas; atkārtoti uzsver, ka ir nepieciešams 
budžeta līmenī koordinēt visus finanšu instrumentus, ar ko tiek atbalstīta kohēzijas 
politika, piemēram, ERAF, ESF+, React-EU, TPF, CRII un CRII+, proti, ir svarīgi 
nodrošināt, lai programmas cita citu nevājinātu; turklāt saistībā ar spiedienu ātri apgūt 
līdzekļus, kā arī ar to, ka prioritāte ir Atveseļošanas un noturības mehānismam, nevis 
kohēzijas politikas finansējumam, ir samazinājusies uzmanība un spēja rīkoties saistībā 
ar kohēzijas politikas finansējuma plānošanu un īstenošanu 2021.–2027. gadam, 
tādējādi veicinot turpmākus kavējumus, kas var nozīmēt nepietiekamu izpildi, 
nepietiekamu izmantošanu un neīstenotus projektus; 

7. atzinīgi vērtē Komisijas darbu pie jaunas klasifikācijas Savienības izdevumu ietekmes 
uz dzimumu līdztiesību mērīšanai; aicina Komisiju nodrošināt, ka šajā klasifikācijā tiek 
precīzi un vispusīgi atspoguļota programmu ietekme uz dzimumu līdztiesību; prasa arī 
paplašināt šo klasifikāciju, attiecinot to uz visām DFS programmām, lai parādītu 
2024. gada budžeta rezultātus; šajā sakarībā uzsver, ka ir sistemātiski jāvāc un jāanalizē 
pēc dzimuma sadalīti dati; 

8. atkārtoti apstiprina, ka valsts, reģionālajām, vietējām un citām iestādēm ir jāsadarbojas 
un jāveido dialogs ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un visām attiecīgajām 
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ieinteresētajām personām, tai skaitā universitātēm un inovācijas centriem, lai sasniegtu 
kohēzijas politikas mērķus; turklāt vēlreiz norāda, ka ir jāstiprina vietējo, reģionālo un 
valsts iestāžu administratīvā spēja un jauda, kas ir būtisks elements pareizā iniciatīvu 
un projektu plānošanā un īstenošanā uz vietas;

9. atgādina, ka kohēzijas politika, ko izmanto saskaņā ar tās mērķiem, ir izrādījusies 
noderīgs instruments, lai risinātu problēmas, ko rada dažādas krīzes, piemēram, 
Krievijas agresijas karš pret Ukrainu un tā ietekme uz energoapgādi, lielā dzīves 
dārdzība, inflācija, bēgļu un pārvietoto personu aprūpe; vienlaikus norāda, ka inflācija 
un materiālu izmaksu pieaugums ir kavējis kohēzijas politikas projektu īstenošanu uz 
vietas, un aicina Komisiju apsvērt iespēju pieņemt priekšlikumus, lai mazinātu šķēršļus 
vai kavēšanos;

10. uzsver to, ka pastāv saikne starp tiesiskuma ievērošanu un Savienības budžeta efektīvu 
izpildi saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem — saimnieciskumu, 
lietderību un efektivitāti —, kā noteikts Finanšu regulā;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt to, ka Savienības resursi tiek izlietoti 
pārredzami, taisnīgi un atbildīgi.
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