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Ievads 
 
Šis darba dokuments sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā apskatīti pamata principi un 
elementi, ko ietver Komisijas priekšlikums, kā arī dažādi jautājumi, kuri noskaidroti 
apspriešanas procesā. Otrajā daļā novērtēta patreizējā situācija sarunās par regulas projekta 
specifiskām sadaļām.  
 
I. PROJEKTA PAMATPINCIPI UN ELEMENTI 
 
(i) Pamatojums 
 
Komisijas priekšlikums par vispārējo Regulu ir secīgs tās 2004.gada februāra trešā ziņojuma 
par ekonomisko un sociālo izlīdzināšanu1 turpinājums. Tajā piedāvāta savstarpēji saistīta 
vispārējā struktūrfondu attīstība, kas pamatota ar stratēģisku pieeju sekojošām trim 
dimensijām:  
 

- Prioritāte, kas kļuvusi vēl nozīmīgāka visas Savienības paplašināšanās kontekstā, lai 
demonstrētu solidaritāti ar visām kohēzijas valstīm un konverģences reģioniem;  

 
- Cieša saistība starp visām iesaistītajām valstīm, reģionālajām un vietēja mēroga pusēm 

un Lisabonas un Gotenburgas stratēģijām, kaut arī darba procesā reģionālās 
konkurētspējas un nodarbinātības mērķa sasniegšanai būs jāņem vērā ārkārtīgi lielās 
atšķirības, nolūkā sasniegt konverģences mērķi visā pārējā Kopienas teritorijā; 

 
- Teritoriālās sadarbības veicināšana. 

 

Tādējādi šī politika ir līdz šim pats nozīmīgākais instruments, lai veicinātu ES pilsoņu 
sadarbību vietējā līmenī.  

(ii) Finanšu aspekti 
 
Lai pilnībā izgaismotu šo elementu perspektīvu, ir nepieciešams analizēt budžeta bilanci, kura 
ir iekļauta priekšlikumā, pat tādā gadījumā, ja detalizētai diskusijai par kopējo budžeta 
projektu būtu jānotiek citā vietā.  
 
Komisija ir piedāvājusi saplūšanas mērķiem novirzītos līdzekļus aprēķināt, izejot no Eiropas 
Nacionālā Kopieņēmuma jeb turpmāk tekstā GNI. Šādā veidā aprēķinātais fondu piešķīrums 
ir 0.41% no ES GNI struktūrfondiem un izlīdzināšanas fondiem, kas ir vienāds ar 0.46% 
pirms līdzekļu piešķiršanas atsevišķajiem lauksaimniecības un zivsaimniecības 
instrumentiem, kuriem, savukārt, piešķirs 0.5% no ES GNI. 
 
Lai panāktu šo mērķi, Komisija nav piedāvājusi ES budžeta resursu griestu pacelšanu, kuri 
saglabāsies tajā pašā līmenī -- 1.24% no GNI, taču tajā pašā laikā tā ir piedāvājusi paplašināt 
resursu izmantošanu šo, jau noteikto, griestu robežās.  
 
(iii) Līdzekļu piešķiršana 
                                                
1 Nav publicēts OV,  EU Bulletin /2004/1/  1.3.131, (COM(2004) 107 – C5-0092/2004 
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Komisija piedāvā sekojošu līdzekļu piešķiršanas kārtību: 
 
 

Līdzekļu piešķiršanas projekts pārskata periodam 2007-2013 

 
Summa (miljardos 
€) % no kopējā 

Konverģence 
No kuras: 264.0 78.54% 

Reģioni ar mazāku IKP nekā 75% no EU25 vidējā  177.8 52.90% 
Reģioni ‘Phasing out’ statusā (statistiskais efekts) 22.1 6.58% 
Izlīdzināšanas fondi 63.0 18.74% 
Ultraperiferiālie reģioni  1.1 0.33% 

Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība  
No kuras: 57.9 17.22% 

Reģioni ‘Phasing in’ statusā (atstājot 1.mērķi saistībā ar 
GDP izaugsmi) 9.6 2.85% 
Reģionālā programma (ERDF) 24.1 7.18% 
Nacionālā programma (ESF) 24.1 7.18% 

Teritoriālā sadarbība 
No kuras: 13.2 3.94% 

Pārrobežu sadarbība 4.7 1.40% 
Pārrobežu saikne – kaimiņu instruments  1.6 0.48% 
Starpnacionālā sadarbība 6.3 1.87% 
Sadarbības tīkli un pieredzes apmaiņa  0.6 0.18% 

Darbības rezerve 10.1 3.00% 
Tehniskā palīdzība 1.0 0.30% 
KOPĒJĀ IZLĪDZINĀŠANAS POLITIKA 336.1 100.00% 
 
 
(iv) Galvenās izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo periodu  
 
Piedāvājumā ir ietverti šādi jauni elementi:  

- Spēcīgāka koncentrēšanās uz konverģences mērķi šajā pārskata periodā, kas sastāda 
gandrīz 80% no kopējā, salīdzinot ar mazāk nekā 70% iepriekšējā pārskata periodā; 

- Relatīvs fondu samazinājums jaunajam reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības 
uzdevumam, salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata periodā 2000-2006 tiem pašiem 
2.un 3.uzdevumu: 23.8% pretstatā 14.3% periodam pēc 2007 ( neskaitot ‘phasing-in’, 
kas iepriekš ticis iekļauts 1.uzdevumā); 

- Nozīmīgs palielinājums teritoriālās sadarbības uzdevumam salīdzinājumā ar 
iepriekšējā perioda Interreg III iniciatīvu, lai ietvertu sekojošo: 

o Pārrobežu sadarbības programmu palielināšanās pēc ES paplašināšanās  

o Jauno kaimiņu instruments 

o Paplašināta starpnacionālās dimensijas nozīme  
- Tādas Kopienas iniciatīvas, kā URBAN, EQUAL un LEADER ir tikušas precizētas 



 

PE 350.252v01-01 4/9 DT\550276LV.doc 

LV                                         Ārējais tulkojums 

vai iekļautas kopējā programmietvarā; 
- Paplašināta partnerība starp atbildīgajām reģionālajām, vietējām, pilsētu un citām 

valsts iestādēm, ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem un citiem autoritatīviem 
spēlētājiem, kas pārstāv sabiedrību, partneriem vides aizsardzības jomā un 
nevalstiskajām organizācijām.; 

- 'proporcionalitātes' principa piemērošana tajos gadījumos, kad Kopienu kontrole tiek 
paplašināta vai samazināta saistībā ar ES naudas piešķīrumu kādam projektam; 

- Stratēģiskās pieejas ieviešana, kas izriet no Kopienu stratēģiskajām pamatnostādnēm 
par izlīdzināšanu un atbilstošajiem Nacionālo stratēģiju ietvariem;  

- Vienkāršota un decentralizēta pieeja vadībai, kontrolei un programmas plāna 
veidošanai, veicinot tādas programmas, kuru pamatā ir konkrēti līgumi; šīs izmaiņas 
nozīmē, ka Kopienas vairs neatbalstīs programmu vadības ietvarus un programmu 
kopumus, tikai izpildei paredzētās programmas;  

- Nozīmīga apjoma kvalitātes un darbības izcilības rezerves fonda piešķiršana 
Kopienām, lai atalgotu par panākto progresu attiecībā pret sākumā fiksēto situāciju, un 
Nacionālā rezerve, kas paredzēta neplānotām krīzēm vietējā līmenī vai nozarēs; 

 
Visbeidzot ir jāpiezīmē, ka nepabeigtās programmas, visticamāk, netiks nākamajā pārskata 
periodā atkārtoti pagarinātas, pateicoties automātiskajam saistību izbeigšanas noteikumam 
(N+2), kas tiks ieviests. Naudas, kas netiks izmaksātas no ES budžeta divu gadu laikā no 
piešķiršanas brīža jebkurā gadījumā tiks zaudētas.  
 
II. PATREIZĒJĀ SITUĀCIJA 
 
Ņemot vērā izklāstīto priekšlikuma elementu kopsavilkumu, patreizējās debates Padomē par 
Regulas projektu fokusējas uz diviem pamatjautājumiem:  
 

- Debates par finanšu jautājumiem, ņemot vērā, ka izlīdzināšanās politika ir viens no 
galvenajiem finanšu perspektīvas elementiem;  

 
- Politiskie aspekti un pārvaldes jautājumi; respektīvi -- līdzsvars starp Kopienām un 

nacionālo intervenci, lai panāktu izlīdzināšanās uzdevumu izpildi, kā arī līdzsvars 
starp Komisiju un dalībvalstīm, vadot un kontrolējot Savienības politiku.  

 
Šie jautājumi un ar pašu projektu saistītie argumenti ir iztirzāti zemāk. 
 
(i) Debates par finanšu jautājumiem 
 
Jautājumā par finanšu aspektiem mēs esam no Parlamenta puses ierobežoti savā diskusijā 
tādēļ, ka turpinās Pagaidu komitejas saistībā ar plašinātās Savienības politikas uzdevumiem 
un budžeta līdzekļiem no 2007. gada līdz 2013. gada darbs. Tas nepieciešams, lai Parlaments 
varētu šajā jautājumā paust vienotu viedokli.  
 
Tomēr šajā jomā debates ir ārkārtīgi nozīmīgas, jo galīgā piedāvājuma pakete ir ārkārtīgi 
svarīgs elements, kas nepieciešams izlīdzināšanas politikas sekmīgai īstenošanai. Vēl vairāk, 
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šis jautājums jāskata, ņemot vērā sešu dalībvalstu piedāvātos budžeta samazinājumus, kur tās 
aicina pieņemt griestus1% apjomā no kopējā GNI. Tomēr, atstājot uz vēlāku vienošanos par 
precīzu skaitli budžetā, ir skaidrs, ka Eiropas Savienības kopbudžets paliek ļoti mazs. Pat ar 
1.24% no GNI tas tik tikko sasniedz apmēram 2.5% no kopējiem valstu izdevumiem 
Savienībā.  
 
Respektīvi, ir skaidrs -- tā kā lēmumi par finansējumu lauksaimniecībai (otrs lielākais ES 
budžeta komponents) ir vairumā gadījumu jau tikuši pieņemti par pārskata periodu līdz 
2013.gadam, jebkuri samazinājumi Savienības budžetā visvairāk skars tieši izlīdzināšanas 
politikai paredzēto naudu. Par jauno finanšu perspektīvu vislabāk būtu vienoties pirms 
Komisija sākusi strādāt pie 2007.gada budžeta projekta. Ja vienošanās netiks panākta, 
ikgadējo budžetu izpildes sākums izraisīs vismaz vērā ņemamas neskaidrības un zem 
jautājuma zīmes būs daudzgadīgās struktūrfondu programmas. 
 
(ii) Politiskās debates 
 
Pastāv vispārēja, plaša vienošanās, ka Eiropas Savienībai ir nozīmīga loma, palīdzot Eiropas 
nabadzīgāko reģionu attīstībā. Tomēr dienaskārtībā paliek jautājums par to, kādi ES pasākumi 
ir jāveic ārpus konverģences uzdevumā paredzētajiem, kā arī par to, cik lielā mērā Savienības 
politikai ir jābūt centralizēti definētai, vadītai un kontrolētai. Citiem vārdiem sakot – vai 
politikas, kuras neietilpst konverģences uzdevumā, ir renacionalizējamas un vai dalībvalstīm 
ir jādod lielāka rīcības brīvība Kopienu politikas ieviešanā tādā veidā, kā tās pašas uzskata par 
atbilstošu? 
 
Pēc SAPIR ziņojuma1 publicēšanas 2003.gada vasarā notika ļoti daudz diskusiju. Tās tika 
analizētas Eiropas Komisijā, kas pēc pamatīgas izpētes nāca klajā ar savu patreizējo hipotēzi – 
atbalstot Savienību, kas ir pēc būtības ‘apvienība uz solidaritātes pamatiem' ar pārliecību, ka 
Kopienas iejaukšanas ne tika nodrošina būtisku pievienoto vērtību ekonomiskās un sociālās 
izlīdzināšanas izteiksmē, bet arī reprezentē patieso vērtību naudai, kas tiek novirzīta uz 
Eiropas Savienību un dalībvalstīm. ES izlīdzināšanas politikas finansējums sastāda daudz 
mazāk, nekā 1% no kopējiem valstu budžetiem Eiropā, taču neņemot vērā šos pieticīgos 
resursus, struktūrfondu ietvaros ir izveidojusies kapacitāte ar nopietnu sviras efektu, 
ietekmējot ekonomisko attīstību. Kā Komisija ir norādījusi, pētījumi parāda, ka reģioniem, 
kuros ir aktīva kohēzijas politika, ir būtiski lielāks izaugsmes temps, nekā vidēji Eiropas 
Savienībā. Vēl vairāk, dalībvalstis -- tīkla turētājas saņem būtiskus finanšu ieguvumus 
politikas ietvaros, kur katrs iztērētais Eiro ir devis vairāku Eiro peļņu.2 
 
Šīs debates ir jāskata plašākā, tā sauktās Lisabonas stratēģijas kontekstā , kuras uzdevums ir 
līdz 2010. gadam padarīt Eiropas Savienību par pasaules viskonkurētspējīgāko un uz 
dinamiskām zināšanām balstīto ekonomiku, ar ekonomisko izaugsmi, lielāku sociālo 
izlīdzināšanos. Kāda loma šī mērķa sasniegšanā būs izlīdzināšanās politikai? Cik lielā mērā 
dalībvalstīm, reģioniem un citiem sociāli – ekonomiskajiem spēlētājiem iesaistīties šajā 
stratēģijā?  
 

                                                
1 Eiropas Komisijas prezidenta sasauktās Neatkarīgās Augsta līmeņa pētījumu grupas, Brisele, 
2003.gada jūlijs. 
2 3 Euro, Objective 2 regions 
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Vissvarīgākais ir, lai mēs saprastu, ka partnerība tiešām var radīt tādus rezultātus, kas atbilst 
mūsu mērķiem. Tātad debatēsim par to, vai mēs atzīstam, ka ir patiešām lietderīgi paļauties uz 
vertikālo pieeju, lai galarezultātā panāktu ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, vai arī labāk tomēr 
būtu pilnīgi visā procesā aktīvi iesaistīt ikvienu attiecīgo reģionālo un vietējo spēlētāju.  
 
Tajā pašā laikā šīs plašākās diskusijas atspoguļojas arī pozīcijās par tehniskajām detaļām, 
saistībā ar Savienības izlīdzināšanas politikas realizēšanu. Respektīvi, šobrīd notiek diskusija 
par to, vai vajadzētu vēl lielākā mērā vienkāršot procedūras un politikas pārvaldīšanas 
mehānismus. Pēc būtības -- diskutējam par to, vai uzsvaru likt uz Kopienu vai nacionālo 
pieeju, kā arī par to, cik lielā mērā ir nepieciešams vai vēlams realizēt kontroli no centra.  
 
Šai galvenajai problēmai ir ietekme katrā no sekojošajiem specifiskajiem jautājumiem. 
 
(iii) Iespējamie specifiskie strīdīgie punkti projektā  
 
Dānijas prezidentūras laikā projekta apspriešana Padomes līmenī ir progresējusi, tagad ar 
padziļinātu teksta analīzi, ko veica Strukturālās rīcības darba grupa. Kaut arī formāli 
Parlaments ir izslēgts no šīm diskusijām, ir konstatētas pazīmes, ka atsevišķās jomās varētu 
būt nesaskaņas.  
 
Šīs jomas tiek apskatītas zemāk ar atsaucēm uz Parlamenta pozīciju, kas apstiprināta 
2004.gada 22.aprīļa trešajā ziņojumā par ekonomisko un sociālo izlīdzināšanu1 Šīs atsauces 
tekstā ir atzīmētas ar vārdu rezolūcijas 'punkts' , taču vārds ‘panti’ ir izmantots, citējot 
Komisijas Regulas projektu, COM (2004) 492 final. 
 
Partnerība (10. pants) 
 
Šī principa pielietošana ir ļoti vēlama, it īpaši priekšlikums, kas aicina dalībvalstis iesaistīt 
savus reģionus aktīvā partnerībā, ne tikai ieviešot strukturālos pasākumus, bet arī sagatavojot 
un uzraugot izpildi atbilstošo nacionālās stratēģijas ietvaru. Šajā saistībā EP savā rezolūcijā 
deklarējis, ka „atbalstīs visus piedāvājumus partnerības un sadarbības starp ES lokālajām, 
reģionālajām, nacionālajām un Eiropas mērogā veicināšanu. EP deklarējis arī, ka aicinās 
dalībvalstis izmantot trīspusējo līgumu slēgšanas iespēju, kur tas ir nepieciešams”. Vēl vairāk, 
EP ir aicinājis „Komisiju izstrādāt harmonizētus un saistošus noteikumus un kritērijus 
partnerības asociāciju veidošanai un attīstībai Struktūrfondu regulu pārskata periodā 2007-
2013 ietvaros, tajā pašā laikā nodrošinot efektīvu partnerību, piešķirot fondus, kas segtu šādas 
partnerības izmaksas;” (Para 94). 
 
Piedāvājums par partnerības principa ievērošanu, šķiet, Padomē ir ticis uztverts ar vispārēju 
izpratni un piekrišanu un šobrīd ir vispārpieņemts; tā kā no tā var rasties ļoti liela pievienotā 
vērtība. Tomēr jāatzīst, ka Komisijas piedāvātais papildinājums partneru sarakstam ar 
formulējumu "jebkuru citu atbilstošu struktūru, kas pārstāv sabiedrību, partnerus vides 

                                                
1 Eiropas Parlamenta rezolūcija par Trešo ziņojumu par ekonomisko un sociālo izlīdzināšanu 
2004.gada 22.aprīlī, (COM (2004) 107 – C5-0092/2004 – 2004/2005(INI)), A5-0272/2004, 
P5_TA-PROV (2004) 0368. 
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aizsardzībā, nevalstiskas organizācijas, kā arī struktūras, kuras ir atbildīgas par vienlīdzības 
starp vīriešiem un sievietēm nodrošināšanu " tapis uztverts ar zināmu pretestību. 
 
Funkciju decentralizācija un proporcionālā iejaukšanās (11.pants) 
 
Ar vispārēju atzinību tika uzņemts piedāvātais proporcionalitātes princips, sakarā ar ko 
administratīvie pasākumi un kontrole tiek proporcionāli svērti pret ES fondu īpatsvaru, 
tādējādi samazinot transakcijas izmaksas. Šeit Eiropas Parlaments ir paudis rezervētu 
attieksmi, sakot „Komisijai ir nepieciešams saglabāt neatkarīgas uzraudzības un kontroles 
pilnvaras pār strukturālās intervences ieviešanu un to, vai šī intervence atbilst ES likumiem un 
mērķiem.” EP ir definējis atkāpi no teiktā, rezervējot sev tiesības „paust galīgo viedokli tad, 
kad tas būs apskatījis struktūrfondus un Izlīdzināšanas fonda regulējošo normatīvo aktu 
projektus." (Para 86). 
 
Dažas dalībvalstis tagad aicina turpināt vienkāršot proporcionalitātes principu un paplašināt tā 
piemērošanu. Praktiskajā izteiksmē tas nozīmē Komisijas 'kontroles' funkciju samazināšanu. 
 
Parlaments vienmēr ir uzskatījis, ka vienkāršota izlīdzināšanas politikas procedūra ir prioritāte 
darba kārtībā un tās rezultātā " uzņēmējiem, universitātēm un valstiskām organizācijām būs 
vieglāk piedalīties projektos, ja viņu aktivitātēm netraucēs nelietderīga birokrātija, finanšu 
atskaišu prasības, un tamlīdzīgi.;" (Para 88). Tomēr jāsaprot, ka pastāv tikai neliela atšķirība 
starp mazu kontroli un nekādu kontroli.  
 
Parlamentam ir jāapsver, kā nodrošināt, ka tiek ieturēts korektais līdzsvars.  
 
Papildināšana (13. pants) 
 
Ir panākts plaši pārstāvēts kopīgs viedoklis, ka papildināšana ir jāsaglabā kā viens no 
izlīdzināšanas politikas pamatprincipiem. Tādējādi Komisijas projektā ir noteikts, ka 
"Struktūrfondu ieguldījums nedrīkst aizvietot valsts finansējumu vai tamlīdzīgu strukturālo 
piešķīrumu, ko veic dalībvalsts. " Tātad ES finansējumam ir jāsniedz papildus pievienotā 
vērtība tam ieguldījumam, ko dalībvalsts jau ir pati plānojusi veikt un veiktu jebkurā 
gadījumā.  
 
Šī nosacījuma izpildi saprotamu iemeslu dēļ ir grūti kontrolēt. Tomēr saistībā ar šo, ES ir 
norādījusi uz "speciālas uzmanības nepieciešamību, lai nodrošinātu, ka valsts un attiecīgās 
reģionālās valsts pārvaldes ievēro papildināšanas principu, kur Kopienu finansējums tiek 
pievienots esošajam valsts finansējumam, nevis aizvieto to ,un Komisijai ir visas 
nepieciešamās pilnvaras un instrumenti, lai šo procesu pārraudzītu. " (Para 95). 
 
Tādējādi ir apsveicama Komisijas apņemšanās šo principu ieviest caur attiecīgajiem nacionālo 
stratēģiju ietvariem. Tomēr šķiet savādi, ka starpposma apstiprināšana ir ierobežojama tikai ar 
"konverģences" uzdevumu un neattiecas uz reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības 
uzdevumu. Ir īpaši svarīgi noskaidrot šo jautājumu, ņemot vērā, ka uzdevuma mērķis ir 
veicināt sabalansētāku attīstību.  
 
Patiesībā, šī ideja ir pretrunā ar vienlīdzīgas attieksmes principu un tā var būt diskriminējoša 
pret nabadzīgākajām dalībvalstīm.  
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Nediskriminēšana (14. pants) 
 
Komisijas priekšlikums par vienlīdzīgumu starp vīriešiem un sievietēm un dzimumu 
perspektīvas integrāciju ir jau daļēji akceptēts Kopienas acquis ietvaros. Patlaban ir saņemti 
daudzi priekšlikumi par šī principa paplašināšanu uz citām sociālajām grupām. Parlaments 
pats ir lēmis par to, ka “mazaizsargāto grupu sociālā iekļaušana ir jāveicina un jāizbeidz 
pieejamības barjeras cilvēkiem ar invaliditāti.” (Para 19). 
 
Tādējādi Parlamentam ir rūpīgi jāapsver šie ierosinājumi. 
  
Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes izlīdzināšanai (23. – 24. panti) 
nacionālo stratēģiju ietvars (25. -26. panti) 
 
Parlaments ir konsekventi veicinājis labāku reģionālās politikas koordināciju ar citām nozaru 
politikām un šajā sakarā ir atzinis, ka “saskaņotība un papildināšana tiks veicināta 
koncentrējot reģionālās politikas par ierobežotu tēmu apjomu un arī caur saskaņotu 
izlīdzināšanas stratēģiju” (Para 74). Īpaši savā rezolūcijā tas atbalstījis “vispārējās Eiropas 
stratēģijas dokumenta pieņemšanu izlīdzināšanas politikai un stratēģisko politikas dokumentu 
sagatavošanu dalībvalstīs” (Para 87). 
 
Kā jau ticis apspriests, dažas dalībvalstis pretojas šādai uz Kopienām orientētai stratēģijai un 
dod priekšroku pieejai valsts robežās. Šajā jautājumā EP ir bijis konsekvents un stingrs. Savā 
rezolūcijā tas “apsveic Komisijas atzinumu, ka Eiropas reģionālā politika attiecas uz visiem 
Savienības reģioniem un dalībvalstīm, tādējādi paužot gandarījumu, ka netiek piedāvāta 
nekāda izlīdzināšanas politikas renacionalizācija.” (Para 4). 
 
Komisijas projekts turpmāk nenosaka galvenos stratēģisko pamatnostādņu elementus. Ir 
jāapsver, vai būtu lietderīgi, ka šī Regula ietvertu arī detalizētu aprakstu par izlīdzināšanas 
mērķu sasniegšanai paredzētajiem instrumentiem, vai arī ir labāk šo jautājumu atlikt līdz tiek 
apstiprinātas piedāvātās stratēģiskās pamatnostādnes.  
 
Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka šo pamatnostādņu pieņemšanai paredzētais process – 
apstiprināšanas procedūra saskaņā ar ES Līguma 16. pantu, neatbilst Parlamenta prasībai par 
vienlīdzīgu partnerību.. Kā EP ir izvērtējis, Eiropas stratēģiskais izlīdzināšanas dokuments ir 
ietverts Eiropas tiesībās, kas paredz pilnu līdzdalību Eiropas Parlamentam likumdošanas 
jomā, kā tas ietverts Līgumprojektā par Eiropas Savienības Konstitūciju, III-119.pantā.” (Para 
89). 
 
Ņemot vērā attiecīgo nacionālās stratēģijas ietvaru, precīzs līdzsvars starp piedāvātajām 
stratēģiskajām un izpildīšanai paredzētajām sadaļām jau ir izraisījis dažādus viedokļus. Šajā 
jautājumā Parlaments varētu vēlēties atkārtoti nostiprināt savu pozīciju, ka “struktūrfondu 
rūpīga pārvaldīšana” ir un paliek tā galvenajā rūpju lokā (Para 91). 
 
Stratēģiskā atgriezeniskā saikne un gadskārtējās debates (27. – 30.panti) 
 
Komisijas priekšlikums par ikgadēju dalībvalstu ziņojumu, ikgadējais Komisijas ziņojums un 
cikliskā ikgadējā caurskate nav ieguvusi atbalstu vairumā dalībvalstu. Tā vietā dalībvalstis 
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atbalstītu trīs gadu intervālu. 
 
Parlaments jau ir sniedzis piekrītošu atbildi priekšlikumam “par ikgadēju Eiropas institūciju 
veiktu pārskatu, lai apspriestu sasniegto progresu; ierosina veikt šādu pārskatu pavasarī, 
Eiropas Padomes darba laikā, pēc konsultācijām ar Parlamentu.” (Para 90). 
 
Vērtēšana (45. – 47.panti) 
 
Saistībā ar vērtēšanu, EP ir īpaši prasījis “Komisijai izgatavot papildināšanas principa 
atbilstības vērtēšanas procedūras nākamajam programmu periodam, tā, lai tās būtu 
piemērotākas darbam, integrētas ietvaru programstruktūras veidošanā, uzraudzīšanā un 
novērošanā, lai tās būtu labi izmantojamas saistībā ar pieejamo budžeta un statistikas 
informāciju.” Tas ir lūdzis Komisijai turpmāk “izstrādāt īpašos pasākumus, piemēram, 
sankcijas, nolūkā nodrošināt atbilstību šim principam.” (Para 97). 
 
Patlaban šķiet, ka Komisijas priekšlikumus dalībvalstis ir uzņēmušas ar pretestību, īpaši 
attiecībā uz ex ante novērtējumiem, kurus tās uzskata par nevajadzīgu birokrātiju un 
apgrūtinājumu. Šīs dalībvalstis atbalsta atgriešanos pie patreizējiem, elastīgākajiem 
nosacījumiem.  
 
Kopienu rezerve kvalitātei un izpildījumam (48.pants) 
 
Kvalitātes un izpildījuma rezerve ir svarīga Komisijas priekšlikuma sadaļa, ko EP ir atbalstījis 
savā rezolūcijā, kā mehānismu, kas stimulē un atalgo par progresu. (Para 96). 
 
Vairums dalībvalstu patlaban oponē šai idejai. Tomēr dažas pozitīvas metodes tiek saglabātas, 
lai nodrošinātu, ka šis fokusa punkts tiek ievērots dažādu mērķu formulējumos.  
 
Nacionālā rezerve neparedzētiem gadījumiem (49.pants) 
 
Parlaments īpaši apsveica "nacionālo rezervju iedibināšanu, lai reaģētu uz neparedzētiem 
šokiem nozarēs vai vietējā līmenī ar noteikumu, ka šiem fondiem ir reāls saturs un tie nav 
tikai simbolisks žests" (Para 96). 
 
Patlaban šķiet, ka ir panākts konsenss dalībvalstu vidū un ka šīm rezervēm ir jābūt izvēles 
priekšmetam, atstājot katras dalībvalsts pārziņā to, vai šādu fondu veidot, vai nē.  
 
 
 
 
 
 
 
 


