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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē ciešo saikni starp jauno kohēzijas politiku 2007.–2013. gadam un Lisabonas 
programmu; ar gandarījumu norāda, ka vairāk nekā 65 % no kohēzijas politikai 
rezervētajiem EUR 347 miljardiem ir piešķirti ar Lisabonas stratēģiju saistīto izdevumu 
segšanai, piemēram, jauninājumiem, pētniecībai un cilvēku kapitālam;

2. atzinīgi vērtē faktu, ka dalībvalstis noteikušas par prioritāti veikt ieguldījumus 
EUR 86 miljardu apmērā pētniecībā, izstrādē un jauninājumos; uzsver jauninājumu 
reģionālā aspekta nozīmi; atzinīgi vērtē faktu, ka vairāk nekā pusi no līdzekļu kopsummas 
ieguldīs uzņēmējdarbības novatorisko iespēju uzlabošanā;

3. pauž nopietnas bažas par salīdzinoši ierobežoto līdzekļu apjomu pasākumiem, lai risinātu 
klimata pārmaiņu jautājumu un uzlabotu energoefektivitāti un atjaunojamās enerģijas 
avotu izmantošanu; ir pārliecināta, ka šajā jomā nepieciešami daudz lielāki ieguldījumi; 
uzskata, ka, ņemot vērā termiņa vidusposma pārskatu par struktūrfondiem, ir jāizstrādā 
stingrākas ES vadlīnijas un jāpiešķir lielāki finansiālie līdzekļi šo mērķu īstenošanai un, 
konkrēti, vismaz 5 % no struktūrfondu līdzekļiem ir jāizmanto, lai uzlabotu esošo ēku 
energoefektivitāti; šajā sakarībā aicina Komisiju pārraudzīt, kā tiek īstenoti 
Konkurētspējas padomes 2008. gada 9. un 10. oktobra secinājumi par energoefektivitāti; 
uzsver atjaunojamo enerģijas avotu izšķirošo nozīmi un attīstības iespējas ES reģionos, 
radot darbavietas un veicinot ilgtspējīgu vietējo attīstību; aicina Komisiju apsvērt visas 
iespējas rast finansējumu līdz pat 12 oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai paredzētu 
demonstrāciju iekārtu būvniecībai līdz 2015. gadam, un laicīgi iesniegt priekšlikumus;

4. uzskata, ka Eiropas enerģētikas tīklam piešķirtie finansiālie līdzekļi ir nepietiekami, ņemot 
vērā to nozīmi enerģijas tirgus izveidē;

5. uzskata, ka rūpniecības politikas atbalstam nepieciešami līdzekļi no struktūrfondiem, lai 
palielinātu dalībvalstu un ES konkurētspēju; tādēļ atbalsta kohēzijas politikas prioritāti —
izmantot uzņēmējdarbības, it īpaši MVU, potenciālu;

6. uzsver nepieciešamību ņemt vērā jauno dalībvalstu īpašās vajadzības veikt ieguldījumus 
pamata infrastruktūras attīstībā, kas ir priekšnoteikums Lisabonas mērķu sasniegšanai;

7. uzskata, ka konkurences centru attīstībai vairāk ir jāizmanto struktūrfondu līdzekļi, jo šie 
centri sniedz būtiskas iespējas izveidot labi apmaksātas darbavietas un veicināt izaugsmi, 
kā arī samazināt spiedienu uz lielām pilsētkopām; šajā sakarībā atzinīgi vērtē lēmumu 
turpināt Kopienas iniciatīvu attiecībā uz pilsētu teritorijām, ņemot vērā nepieciešamību 
atveseļot pilsētu teritorijas un atjaunot pilsētu novecojušās infrastruktūras;

8. uzsver, ka ir svarīgi konsolidēt sadarbības un pieejamo fondu efektīvas absorbcijas 
iespējas, izmantojot visus iespējamos līdzekļus, tostarp apmaiņu ar paraugpraksi, 
informācijas kampaņas, kopīgu rīcību, apmaiņu ar jaunām tehnoloģijām, kā arī partnerību 
attīstību, jo tas veicinās pašreizējo sadarbības programmu efektīvu īstenošanu un, it īpaši, 
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absorbcijas iespējas jaunajās dalībvalstīs;

9. uzsver, cik būtiski ir izstrādāt un piemērot īpašas programmas reģionos, kuros samazinās 
svarīgāko rūpniecības nozaru darbība, lai tādējādi atbalstītu ekonomikas atjaunošanas 
pasākumus, kas var būtiski palielināt pakalpojumu nozares nozīmi ekonomikā;

10. uzsver, ka kohēzijas politika ir jāīsteno arī lauku rajonos, jo teritoriālo kohēziju var 
sasniegt tikai panākot līdzsvaru starp pilsētām un lauku rajoniem;

11. uzskata, ka ar iedzīvotājiem saistītie jautājumi ir nozīmīga problēma vairumam 
dalībvalstu, ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos un sabiedrības novecošanos; 
uzsver, ka Komisijas paziņojumā COM(2008)0301 šim aspektam nav pievērsta 
pietiekama uzmanība;

12. uzskata, ka līdzekļu piešķiršanas pārredzamība un administratīvā vienkāršošana, kas 
potenciālajiem līdzekļu ieguvējiem veicinātu piekļuvi informācijai, ir galvenie 
priekšnoteikumi, lai sasniegtu kohēzijas politikas vispārējos mērķus.
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