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IEROSINĀJUMI

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

1. atzīmē, ka Eiropas Savienībai turpmākas paplašināšanās kontekstā ir jārisina trīs būtiskas 
kohēzijas politikas problēmas – attīstības atšķirību palielināšanās, kohēzijas politikas 
smaguma centra pārvietošanās Austrumu virzienā un nevienlīdzība, kas joprojām pastāv 
starp piecpadsmit vecajām ES dalībvalstīm;

2. atgādina, ka 2007.–2013. gada finanšu plānā Komisija Bulgārijas un Rumānijas reģionālās 
politikas atbalstam paredzēja budžetu 16,5 miljardu eiro apmērā (11,858 miljardus eiro –
struktūrfondiem un 4,643 miljardus eiro – Kohēzijas fondam) laika posmam no 2010.–
2013. gadam1;

3. uzstāj, ka Komisijai un Padomei, pirms tās nolemj uzsākt sarunas ar kādu no 
kandidātvalstīm, ir jāsagatavo provizoriski kohēzijas politikas finanšu scenāriji, un sarunu 
laikā ar kādu no dalībvalstīm – detalizēti finanšu scenāriji;

4. uzsver to, ka struktūrfondu izmantošanas kvantitatīvam un kvalitatīvam novērtējumam ir 
svarīgi izmantot ļoti stingru pieeju, lai nodrošinātu šo fondu labu pārvaldību un atbilstīgu 
kontroli, lai Eiropas Savienības pilsoņu interesēs optimizētu Eiropas Savienības kohēzijas 
jomā tērēto līdzekļu izmaksu/ieguvumu attiecību;

5. uzsver to nozīmi, kāda Revīzijas palātas ziņojumiem un Komisijas darbības pārskatiem ir, 
palīdzot novērtēt, vai struktūrfondu pārvaldība notiek pareizi, un vajadzības gadījumā 
paredz iespēju veikt nepieciešamos pasākumus ikgadējā budžeta procedūrā;

6. uzskata, ka ņemot vērā pašreizējo ES resursu sistēmas stāvokli būs grūti finansēt 
turpmāku paplašināšanos, neapdraudot pašreizējās kohēzijas politikas efektivitāti;

7. uzsver, ka atkārtotajās sarunās, kas notiks termiņa vidū, ir jāņem vērā jaunu eventuālu 
paplašināšanos perspektīva un jāaprēķina to ekonomiskā un budžetārā ietekme.

  
1 Eiropas Komisija, Fiche no. 43 REV par 2007.–2013. gada finanšu plānu.
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