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1. Vai, Jūsuprāt, ierosinātais līdzekļu sadalījums starp jaunajām un vecajām dalībvalstīm ir 
atbilstošs, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ņemot vērā situāciju kohēzijas politikā saistībā ar 
neseno paplašināšanos?  Vai, pēc Jūsu domām, no kohēzijas politikas plānošanas aspekta 
izdevīgāk būtu ieviest piecu gadu finanšu plānu vai pat vēl garāku — tādu, kas ilgtu septiņus 
gadus? 

 
2. Vai, Jūsuprāt, finanšu plāna projektā 2007.-2013. gadam piedāvātā finansējuma apjomi būs 

pietiekami, lai sasniegtu mērķi saistībā ar to reģionu pietuvināšanu, kuri atrodas neizdevīgā 
stāvoklī, tādam līmenim, lai tie varētu efektīvi konkurēt ar pārējiem reģioniem? Kādas 
garantijas Jūs varat piedāvāt šiem 1. mērķa reģionu pārstāvjiem, ka finansējuma apjoms 
būs pietiekošs, lai izpildītu Līgumos noteiktās saistības konverģences sasniegšanai? 

 
3. Kāds ir Jūsu viedoklis par dalībvalstu — lielāko neto iemaksu veicēju Kopienas budžetā, 

neseno prasību samazināt to līdzdalību budžetā, nosakot iemaksu griestus 1,00 % apmērā, 
vienlaicīgi uzstājot uz to, ka jaunajām dalībvalstīm vajadzētu saņemt lielāko daļu no 
kohēzijas izdevumiem? Vai Jūs neuzskatāt, ka šāda pieeja radītu nevajadzīgu robežu starp 
jaunajām dalībvalstīm un valstīm, kurām pakāpeniski samazina piešķiramo līdzekļu 
apjomu? 

 
4. Vai Jūs uzskatāt, ka pagaidu atbalstam sakarā ar pakāpenisku piešķirto līdzekļu 

samazināšanu, kurš paredzēts statistiskajam efektam pakļautiem reģioniem, ir atbilstīgs 
finansiālais nodrošinājums? Vai Jūs varat nodrošināt to, ka ieguvumu no šo apgabalu 
ekonomiskās attīstības veicināšanas un tās rezultātā panākto ilgtspējīgo nodarbinātību un 
konkurētspēju neapdraudēs statistiskais efekts, tādējādi iznīcinot līdz šim gūtos pozitīvos 
rezultātus un atsvešinot vietējos iedzīvotājus? 

 
5. Komisijas pieņemto un tās paziņojumā aprakstīto stratēģiju “Ciešākas partnerattiecības 

attālākajiem reģioniem” izstrādāja, pamatojoties uz mijiedarbību starp reģionālo politiku, 
no vienas puses, un lauksaimniecības, zivsaimniecības un transporta politiku, no otras 
puses. Ņemot vērā to, ka dažādās politikas prioritātes atšķiras, kādi līdzekļi ir topošā 
komisāra rīcībā, lai nodrošinātu efektīvu saskaņošanu, kas ir būtiska šīs stratēģijas 
veiksmīgai īstenošanai? Vai, pēc Jūsu domām, priekšlikums atļaut palielināt 
kopfinansējumu attālākajos reģionos līdz 85 % līmenim, neņemot vērā to faktisko IKP, ir 
pareizs? 

 
6. Eiropas Parlaments rezolūcijā par Trešo kohēzijas ziņojumu, kas pieņemta 2004. gada 22. 

aprīlī, uzsvēra solidaritātes principu, pēc kura būtu jāvadās to reģionu attīstībā, kuri atrodas 
īpaši nelabvēlīgā ģeogrāfiskajā stāvoklī, un lūdza ieviest īpašus pasākumus attiecībā uz 
tiem. Vai komisārs varētu informēt komiteju par izpildes kontroles ziņojumu, ko viņš ir 
nodomājis iesniegt pēc Parlamenta pieprasījuma? Vai komisārs varētu informēt Komisiju 
par to, vai viņš plāno ierosināt finansiālā atbalsta palielinājumu šiem reģioniem sakarā ar 
Kopienas konkurences politikas pārskatīšanu? 

 
7. Kā Jūs nodrošinātu papildinājuma principa ievērošanu? Kādus pasākumus Komisija var 

veikt, lai nodrošinātu to, ka dalībvalstis nesamazina savu finansiālo līdzdalību atkarībā no 
summas, ko Komisija piešķir projektam? Ciktāl Jūs esat gatavs ieviest pārbaudāmu, uz 
dalībvalstu iestāžu sniegto valsts garantiju deklarācijām balstītu sistēmu un aicināt 
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dalībvalstis pieņemt šo sistēmu, lai nodrošinātu, ka tās uzņemas atbildību par struktūrfondu 
izmantošanu un ka Komisija var koncentrēties uz kontroles sistēmām, tādējādi izvairoties 
no dubultiem centieniem attiecībā uz dalībvalstu veikto programmu īstenošanas ikdienas 
kontroli? 

 
8. Vai, Jūsuprāt, Eiropas teritoriālajai sadarbībai ierosinātā finansējuma apjoms būs 

pietiekams, ņemot vērā šo reģionu zemo attīstības līmeni un to lielo skaitu gan Eiropas 
Savienībā, gan ārpus tās jaunajām ārējām robežām? Vai, pēc Jūsu domām, jaunais 
kaimiņattiecību veicināšanas instruments atvieglos kohēzijas politikas un Eiropas 
Savienības ārpolitikas saskaņošanu? Vai Jūs esat iecerējis izmantot INTERREG pieeju šī 
instrumenta īstenošanā? 

 
9. Kā Jūs plānojat uzlabot un vienkāršot tiesību aktos noteikto kārtību attiecībā uz 

struktūrfondu izlietošanu, un kā Jūs varētu padarīt pārredzamāku kompetenču un atbildības 
sadalījumu starp iesaistītajām pusēm, īpaši — Komisiju, dalībvalstīm, reģioniem un 
pārvaldības iestādēm? Vai, pēc Jūsu domām, ir iespējams sasniegt galvenā noteikuma un 
procedūru vienkāršošanas mērķi, vienlaicīgi ievērojot plānošanas, partnerattiecību, 
papildinājuma un saskaņotības principus? Vai, Jūsuprāt, programmas papildinājumu atcels, 
kā tas varētu notikt saskaņā ar šobrīd pieejamajiem dokumentiem, vai, tieši otrādi, tas 
varētu kļūt par svarīgu instrumentu pašvaldību jauninājumu īstenošanā? 

 
10. Vai Jūs kā reģionālo lietu komisārs piekrītat, ka nav pieņemami piešķirt ES fondu līdzekļus 

invalīdiem nepieejamu ēku vai infrastruktūras celtniecībai? Vai Jūs šajā sakarā pastāvēsiet 
uz to, lai jaunajā regulā tiktu ieviesti obligāti pieejamības nosacījumi attiecībā uz 
struktūrfondu līdzekļu piešķiršanu? 

 
11. No EP Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atbildības jomām un nosaukuma ir 

izņemta “lauku attīstība”. Vai tā ir integrēta Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta un līdz 
ar to arī Reģionālās attīstības komitejas uzdevumos, un, ja tas tā ir, kā Jūs plānojat 
pārvaldīt šo aizvien lielāku nozīmi iegūstošo jomu? 

 
12. Kopienas iniciatīvas programmas tādas kā URBAN, LEADER, EQUAL sniedz vienreizēju 

iespēju sagatavot un īstenot jaunus risinājumus Eiropas sadarbības attīstības uzdevumiem. 
Ja nākamajā plānošanas periodā šo programmu īstenošanu pārtrauks, vai to pasākumi tiks 
finansēti arī turpmāk un, ja tā, tad kādā veidā? Vai, Jūsuprāt, Jums būs pieejami pietiekami 
līdzekļi, lai pastiprinātu Eiropas Savienības centienus no jauna aktivizēt reģionālās pilsētu 
attīstības politikas programmas? Vai tomēr nebūtu nepieciešams likt uzsvaru arī uz 
apmācības un nodarbinātības programmām un koncentrēt Kopienas centienus, pirmām 
kārtām, uz pilsētām ar visaugstāko bezdarba līmeni? Vai jaunā Komisija/Reģionālās 
politikas ģenrāldirektorāts plāno atbalstīt mērķprogrammas? 

 
13. Kurus instrumentus Jūs ieteiktu, lai pastiprinātu partnerattiecību noteikumu īstenošanu? Kā 

pārliecināties par to, ka Komisija var uzraudzīt un kontrolēt partnerattiecību pareizu 
piemērošanu darbības programmās, visos īstenošanas posmos, kā arī Uzraudzības 
komitejās, un kā pilnvarot Komisiju veikt pasākumus gadījumos, kad partnerattiecības 
netiek pienācīgi īstenotas? Vai Jūs veiksiet pasākumus, lai pastiprinātu partnerattiecības un 
līdzdalības principu līdzekļu piešķiršanā no Reģionālā fonda, lai pilsoniskā sabiedrība un 
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nevalstiskās vides organizācijas varētu pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos? 
Visbeidzot, vai, pēc Jūsu domām, sociālo partneru un pārstāvju iesaistīšanas nodrošināšanu 
iniciatīvu plānošanā, īstenošanā un uzraudzībā ar atbilstīgu mehānismu palīdzību var 
realizēt, ņemot vērā to pozitīvo pieredzi, ar ko saskārušās Komisija un dažas dalībvalstis 
(piemēram, Itālija un Spānija) Teritoriālās nodarbinātības pakta sakarā? 

 
14. Vai Jūs atbalstīsiet pastiprinātas nozīmes piešķiršanu vides ilgtspējības principam visā 

Reģionālā fonda darbībā? Kā mēs varam nodrošināt to, lai ES nefinansētu projektus, kuros 
netiek ievēroti tiesību akti vides jomā? Kā Jūs plānojat integrēt stratēģiskās ietekmes 
novērtēšanas procedūru strukturpalīdzības plānošanā? 

 
15. Vai Jūs turpinātu praksi, ka, veicot pārskatīšanu termiņa vidusposmā, izpildes rezervi 

piešķir katras dalībvalsts pārvalde, vai arī Jūs ierosinātu to pārveidot tā, lai izpildes rezervi 
pārvaldītu Eiropas Komisija un tādējādi iegūtu Eiropas Savienības viedokli par 
visefektīvākajām programmām? Vai, Jūsuprāt, ierosinātos kritērijus varētu uzskatīt par 
atbilstīgu un salīdzināmu pamatu šīs rezerves piešķiršanai? Vai Jūs ierosinātu izpildi 
novērtēt ne tikai finanšu izteiksmē, bet arī no projektu kvalitātes aspekta? 
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